Dataark

HP LD4730Ga 119,4 cm (47") veggmontert
videoskjerm med tynn innfatning og
beskyttelsesglass
Vekk oppsikt

HP LD4730Ga med integrert
Corning® Gorilla®-glass er perfekt
for slående videovegginstallasjoner
som tiltrekker seg kundenes
oppmerksomhet, og har
imponerende skjermteknologi og
ytelse i tillegg til en mikrotynn
innfatning som blir nesten usynlig
når skjermene plasseres ved siden
av hverandre.

Smart teknologi
● Bruk forenklet Video-Over-Ethernet (VOE) til å effektivt administrere og distribuere opptil 12 nettverkstilknyttede
storformatskjermer (LFD-er) over hele bedriften, forenkle installasjoner, øke fleksibiliteten og bidra til å redusere
distribusjonskostnadene.
Produktivitet rett ut av esken
● Kontroller og administrer LFD-er og budskapet eksternt med «på direkten»-kommando- og innstillingsendringer
med HP Network Sign Manager-programvare – Perfekt for flere LAN-tilkoblede skjermer i butikker, resepsjoner,
kontorer og reisesentre.
HP DreamColor-kvalitet
● Forenkle fargetilpassing på alle LFD-er og sørg for at videoveggen fungerer optimalt med HP DreamColor
Calibration Solution (selges separat), som gir vertsløs fargekalibrering for konsistente og nøyaktige farger på
tvers av hele visningsområdet.
Bygd for å vare
● Få slitesterkheten til en LFD som er konstruert for bedre ytelse og pålitelighet og som også har integrert
Corning® Gorilla® Glass, et slitasjebestandig belegg for jevne, flate overflater som er enkelt å rengjøre og som
holder optisk klarhet intakt.

Dataark

HP LD4730Ga 119,4 cm (47") veggmontert videoskjerm med tynn innfatning og
beskyttelsesglass Spesifikasjonstabell

Produktnummer

K4Q70AA;

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

119,4 cm (47’’)

Skjermtype

IPS-panel

Panelets aktive område

103,97 x 58,48 cm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

800 cd/m²1

Kontrastforhold

1400:1 statisk; 100000:1 dynamisk1

Responsgrad

30 ms på/av; 12 ms grå til grå1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

1920 x 1080

Oppløsninger som støttes

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480

Skjermfunksjoner

Antistatisk; Antirefleks; Språkvalg; Plug and Play; Brukerkontroller; Brukerprogrammerbar; IPS (In-Plane Switching)

Brukerkontroller

Inngang; Meny; 4-knappers OSD; Strøm

Inngangssignal

1 VGA-inngang; 1 VGA ut; 1 DisplayPort-inngang; 1 DisplayPort-utgang

Porter og kontakter

1 USB 2.0; 1 RJ-45; 2 RS-232C; 1 lydutgang; 2 høyttalere
(Høyttalere er ikke inkludert)

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Panelets aktive område: 103,97 x 58,48 cm; 200 W (maksimum), 160 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: 1920 x 1080

Mål uten stativ (B x D x H)

104,9 x 10,13 x 59,41 cm

Vekt

29,3 kg
(Bare skjerm)

Sertifisering og overholdelse UL UL60950-1 Første utgave; cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03; NOM NYCE; TUV EN60950-1; PSE J60065 (H14); J55013 (H14); CCC GB4943;
av lover og forskrifter
GB9254; GB17625.1; PSB IEC60950-1; TUV-S (Argentina) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 Class B; ICES-003
Class B; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; KCC-krav (Korea); Korea Energy Boy;
SmartWay - kun NA - Energilogistikk; EUP Lot 6 Tier 1
Innhold i esken

VGA-kabel; DisplayPort-kabel; Strømledning; Fjernkontroll; IR-kabel; IR-mottakermodul; Dokumentasjonssett

Garanti

1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP LD4730Ga 119,4 cm (47") veggmontert videoskjerm med tynn innfatning og
beskyttelsesglass
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 3 år 4 timers 9x5
maskinvarestøtte på stedet
for stasjonære

HP Care Pack-tjenester tilbyr oppgraderte tjenestenivåer for å bedre garantidekningen og gi deg trygghet og hjelp til å
holde deg oppe og i gang.
Produktnummer: U4863E
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.

Lær mer på
www.hp.eu/monitors
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
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