Záznamový list

Displej s mikroskopickou fazetou na videostenu HP
LD4730Ga 119,4 cm (47") s ochranným sklom
Vzbuďte rozruch

Dokonalý na pútavé inštalácie
videosteny, ktoré pritiahnu
pozornosť zákazníkov, tento displej
HP LD4730Ga s integrovaným
sklom Corning® Gorilla® Glass
prináša úžasnú zobrazovaciu
technológiu a výkon plus
mikroskopicky tenkú fazetu, ktorá
je pri dlaždicovom usporiadaní
displejov prakticky neviditeľná.

Technológia Smart
● Používajte zjednodušenú funkciu Video–Over–Ethernet (VOE) na efektívne spravovanie a nasadenie až 12
veľkoformátových displejov pripojených k sieti po celom podniku, zjednodušte inštalácie, zvýšte flexibilitu a
znížte náklady na nasadenie.
Mimoriadna produktivita
● Využite diaľkové ovládanie a spravovanie veľkoformátového displeja a správy prostredníctvom príkazu „za
chodu“ a zmien nastavenia s použitím softvéru HP Network Sign Manager – ideálne pre viaceré displeje pripojené
k sieti LAN v predajniach, vestibuloch, kanceláriách a cestovných uzloch.
Kvalita HP DreamColor
● Zjednodušte farebné zladenie všetkých veľkoformátových displejov a udržujte špičkový výkon svojej videosteny s
kalibračným riešením HP DreamColor (predáva sa samostatne), ktoré poskytuje farebnú kalibráciu bez hostiteľa
zaisťujúcu konzistentné a presné farby na celej zobrazovacej ploche.
Vytvorený na výdrž
● Využite odolnosť veľkoformátového displeja skonštruovaného pre vyšší výkon a spoľahlivosť, ktorý je tiež
vybavený integrovanou povrchovou úpravou Corning® Gorilla® Glass, ktorá sa jednoducho čistí, je odolná voči
vode a zabezpečuje hladký, plochý povrch s trvalou optickou jasnosťou.
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Displej s mikroskopickou fazetou na videostenu HP LD4730Ga 119,4 cm (47") s
ochranným sklom Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

K4Q70AA;

Farba produktu

Čierna

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

119,4 cm (47’’)

Typ obrazovky

panel IPS

Aktívna oblasť panela

103,97 x 58,48 cm;

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

800 cd/m²1

Pomer kontrastu

1400:1 statický; 100000:1 dynamický1

Miera odozvy

30 ms zap./vyp.; 12 ms sivá – sivá1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

antistatický; antireflexný; výber jazyka; technológia Plug and Play; používateľské ovládacie prvky; programovateľné používateľom; prepínanie v rovine (IPS)

Používateľské ovládače

vstup; ponuka; 4-tlačidlové rozhranie OSD; napájanie

Vstupný signál

1x vstup VGA; 1x výstup VGA; 1x vstup Display Port; 1x výstup DisplayPort

Porty a konektory

1 port USB 2.0; 1 port RJ-45; 2 porty RS-232C; 1 zvuk; 2 reproduktory
(Reproduktory nie sú súčasťou)

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Aktívna oblasť panela: 103,97 x 58,48 cm; 200 W (maximálne), 160 W (bežná prevádzka), 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky: 1920 x
1080

Rozmery bez podstavca (Š x H 104,9 x 10,13 x 59,41 cm
x V)
Hmotnosť

29,3 kg
(Len telo)

Osvedčenie a zhoda

UL UL60950-1 prvé vydanie; cUL CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1-03; NOM NYCE; TUV EN60950-1; PSE J60065 (H14); J55013 (H14); CCC GB4943; GB9254;
GB17625.1; PSB IEC60950-1; TUV-S (Argentína) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC CLASS B FCC 47 CFR, časť 15, trieda B; ICES-003 Trieda B;
CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS / NZS3548:1995; Požiadavky KCC (Kórea); Kórea Energy Boy;
SmartWay – iba NA - logistika energie; EUP Lot 6 Tier 1

Čo je v krabici

kábel VGA; kábel DisplayPort; napájací kábel; diaľkové ovládanie; kábel IR; modul prijímača IR; súprava dokumentácie

Záruka

1-ročná obmedzená záruka vrátane 1-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Displej s mikroskopickou fazetou na videostenu HP LD4730Ga 119,4 cm (47") s
ochranným sklom
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
HP 3 roky, 4 h, 9 x 5 na
mieste, hardvérová podpora
iba pre desktopy

Služby HP Care Pack ponúkajú inovovanú úroveň služieb na zvýšenie pokrytia vašej záruky, aby bol váš život bez stresov
a aby ste mohli udržiavať tempo.
Číslo produktu: U4863E
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Technické špecifikácie zrieknutie
1

Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
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