Podatkovni list

Zaslon HP LD4730Ga z diagonalo 119,4 cm (47
palcev) ter okvirjem Micro-Bezel za zidno namestitev
in zaščitnim steklom
Vzbudite pozornost

HP LD4730Ga z vgrajenim steklom
Corning® Gorilla® Glass je popoln
zaslon za zidne namestitve, ki
pritegnejo pozornost kupcev in jih
očarajo, ter nudi neverjetno
zaslonsko tehnologijo in
zmogljivost ter mikro tanki okvir, ki
je dobesedno neviden.

Pametna tehnologija
● Uporabljajte poenostavljeni prenos videa prek etherneta (VOE) za učinkovitejše upravljanje in uvedbo 12 z
omrežjem povezanih zaslonov velikega formata (LFD) v podjetju, poenostavljene namestitve, povečano
prilagodljivost in zmanjšanje stroškov razmestitve.
Takojšnja uporaba
● Na daljavo nadzorujte in upravljajte zaslon LFD ter svoje sporočilo z »letečim« ukazom in spremembami
nastavitev s programsko opremo HP Network Sign Manager – to je popolna rešitev za več zaslonov, povezanih z
omrežjem LAN, v trgovinah, avlah, pisarnah in potovalnih središčih.
Kakovost HP DreamColor
● Poenostavite ujemanje barv na vseh zaslonih LFD in zagotovite najboljšo zmogljivost zidne namestitve s
kalibracijsko rešitvijo HP DreamColor (na voljo posebej), ki nudi kalibracijo barv brez gostitelja za dosledne in
natančne barve na celotnem zaslonu.
Izdelan za trajnost
● Uživajte v trpežnosti, zasnovani za zaslone velikega formata (LFD), ki omogoča izboljšano zmogljivost in
zanesljivost ter vključuje vgrajeno steklo Corning® Gorilla® Glass z vodoodporno prevleko za preprosto čiščenje
za gladke in ravne površine, ki ne vpliva na optično jasnost.
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Zaslon HP LD4730Ga z diagonalo 119,4 cm (47 palcev) ter okvirjem Micro-Bezel za zidno
namestitev in zaščitnim steklom Tabela specifikacij

Številka izdelka

K4Q70AA;

Barva izdelka

Črno

Velikost zaslona (diagonala)

119,4 cm (47’’)

Vrsta prikaza

Plošča IPS

Aktivno območje plošče

103,97 x 58,48 cm;

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

800 cd/m²1

Kontrastno razmerje

1400 : 1 statično; 100000 : 1 dinamično1

Razmerje odzivov

30 ms vkl/izkl; 12 ms iz sive v sivo1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Zaščita proti statični elektriki; Zaščita proti bleščanju; Izbira jezika; Vstavi in poženi; Uporabniške nastavitve; Uporabniško nastavljiv; Tehnologija IPS
(In-plane switching)

Nadzor uporabnika

Vhod; Meni; 4 gumbi za zaslonski meni; Napajanje

Vhodni signal

1 vhod VGA; 1 izhod VGA; 1 vhod DisplayPort; 1 izhod DisplayPort

Vrata in priključki

1 vrata USB 2.0; 1 priključek RJ-45; 2 vrat RS-232C; 1 vhod za zvok; 2 zvočnika
(Zvočniki niso priloženi)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Aktivno območje plošče: 103,97 x 58,48 cm; 200 W (največ), 160 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1920 x 1080

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

29,3 kg
(Samo glava)

Certifikat in skladnost

UL UL60950-1 – prva izdaja; cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 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 CLASS B FCC 47 CFR, 15. del, razred B; ICES-003, razred B;
CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; zahteve KCC (za Korejo); Korea Energy Boy;
SmartWay – samo NA – Energy logistics; EUP, 6. del, 1. nivo

Vsebina škatle

Kabel VGA; Kabel DisplayPort; Napajalni kabel; Daljinski upravljalnik; Kabel IR; Modul sprejemnika IR; Komplet z dokumentacijo

Garancija

1-letna omejena garancija za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Zaslon HP LD4730Ga z diagonalo 119,4 cm (47 palcev) ter okvirjem Micro-Bezel za zidno
namestitev in zaščitnim steklom
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
HP-jeva 3-letna 4-urna
podpora (9 x 5) pri stranki
samo za strojno opremo

Storitve HP Care Pack ponujajo višje ravni storitev, ki izboljšujejo vaše garancijsko kritje, da boste popolnoma brez skrbi in
da boste lahko nemoteno delali.
Številka izdelka: U4863E
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Zaslon HP LD4730Ga z diagonalo 119,4 cm (47 palcev) ter okvirjem Micro-Bezel za zidno
namestitev in zaščitnim steklom
Tehnične specifikacije zanikanja
1

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške
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