Folha de Dados

Monitor de vídeo de parede HP LD4730Ga de 119,4
cm (47 pol.) com painel extremamente fino e vidro
protetor;
Faça sensação

Ideal para instalações de vídeo na
parede impressionantes que
atraem a atenção do cliente, o HP
LD4730Ga com Corning® Gorilla®
Glass integrado fornece uma
tecnologia de visualização e um
desempenho fora de série,
juntamente com um painel
extremamente fino que é
praticamente invisível num
conjunto de monitores.

Tecnologia inteligente
● Utilize a Video–Over–Ethernet (VOE) simplificada para gerir e implementar com maior eficiência até 12 ecrãs de
grande formato (LFD) ligados em rede na empresa, simplificar as instalações, aumentar a flexibilidade e ajudar a
reduzir os custos de implementação.
Produtividade imediata:
● Controle e gira remotamente o seu LFD e a sua mensagem com o comando "on-the-fly" e alterações de
definições com o software HP Network Sign Manager--perfeito para vários ecrãs ligados à LAN em lojas, halls de
entrada, escritórios e aeroportos.
Qualidade HP DreamColor
● Simplifique a correspondência de cores em todos os LFD e mantenha a sua instalação de vídeo na parede no
desempenho máximo com a HP DreamColor Calibration Solution (vendida separadamente), que proporciona
uma calibração de cores para uma cor consistente e precisa em toda a área de ecrã.
Construído para durar
● Desfrute da durabilidade da conceção LFD para um desempenho melhorado e uma fiabilidade que também inclui
Corning® Gorilla® Glass integrado, um revestimento fácil de limpar e resistente ao desgaste para superfícies
planas e suaves que mantém a claridade ótica intacta.
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Número do produto

K4Q70AA;

Cor do Produto

Preto

Dimensão do ecrã (diagonal)

119,4 cm (47 pol.)

Tipo de ecrã

Painel IPS

Área ativa do painel

103,97 x 58,48 cm;

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

800 cd/m²1

Relação de contraste

1400:1 estático; 100.000:1 dinâmico1

Razão de resposta

30 ms on/off; 12 ms cinza para cinza1

Proporção

16:9

Resolução nativa

1920 x 1080

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Antiestático; Antirreflexo; Seleção de idioma; Plug and Play; Controlos do utilizador; Programável pelo utilizador; In plane switching

Controlos de utilizador

Entrada; Menu; OSD 4 botões; Alimentação

Sinal de entrada

1 entrada VGA; 1 saída VGA; 1 entrada DisplayPort; 1 saída DisplayPort

Portas e Ligações

1 USB 2.0; 1 RJ-45; 2 RS-232C; 1 áudio; 2 altifalantes
(Altifalantes não incluídos)

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Área ativa do painel: 103,97 x 58,48 cm; 200 W (no máximo), 160 W (normal), 0,5 W (em espera); Resolução do ecrã: 1920 x 1080

Dimensões sem suporte (L x P 104,9 x 10,13 x 59,41 cm
x A)
Peso

29,3 kg
(Apenas tela)

Certificação de conformidade UL UL60950-1 Primeira edição; cUL CAN/CSA-C22.2 N. º 60950-1-03; NOM NYCE; TUV EN60950-1; PSE J60065 (H14); J55013 (H14); CCC GB4943;
GB9254; GB17625.1; PSB IEC60950-1; TUV-S (Argentina) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC CLASSE B FCC 47 CFR, Parte 15 Classe B;
ICES-003 Classe B; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; Requisitos KCC (Coreanos);
Energy Boy Coreia; SmartWay - NA apenas - Energy logistics; EUP Lot 6 Tier 1
Conteúdo da embalagem

Cabo VGA; Cabo DisplayPort; Cabo de alimentação; Controlo remoto; Cabo de infravermelhos; Módulo recetor de infravermelhos; Kit de documentação

Garantia

Garantia limitada de 1 ano, incluindo 1 ano para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Suporte HP HW 3a 4 horas
9x5 Desktop no local

Os serviços HP Care Pack oferecem níveis de serviço atualizados que incrementam a cobertura da garantia para que não
tenha que se preocupar por nada e possa trabalhar sen nenhum problema.
Número do produto: U4863E
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Especificações técnicas renúncias
1

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento.
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