Specifikace

139cm (55") velkoformátový monitor HP LD5511
Perfektní spolupráce s kolegy na velké obrazovce.

Spolupracujte a pořádejte
konference ve vzrušujícím stylu se
139cm (55") velkoformátovým
monitorem HP LD5511, který
přemění vaši konferenční místnost
na prvotřídní konferenční centrum
a promítne neuvěřitelně čistý obraz
v jasných barvách.

Fantastický pohled zepředu
● Prohlížejte si obsah prakticky odkudkoli z místnosti na 139cm (55") obrazovce s rozlišením Full HD a
pozorovacími úhly 178°. Vysoký jas a kontrastní poměr poskytují vynikající kvalitu obrazu a čitelnost, které velmi
oceníte v zasedacích místnostech určených až pro 12 lidí.
Vytvořte si kompletní konferenční řešení.
● Propojte monitor s počítačem HP Elite Slice pro zasedací místnosti, HP Collaboration se softwarem Intel® Unite™
nebo HP Chromebox1 a pohodlně pracujte společně s kolegy nebo klienty na velmi velkém monitoru s
integrovanými reproduktory vydávajícími křišťálově čistý zvuk.
Navrženo pro dlouhé vzdálenosti.
● Spolehněte se na monitor, v jehož nitru jsou zobrazovací komponenty komerční třídy a který je připraven na práci
v náročných prostředích. A navíc se můžete spolehnout na tříletou standardní omezenou záruku, kterou lze
doplnit o volitelné služby HP Care.2
Funkce
● Rychlé připojení ke zdrojům videa pomocí portů HDMI, DVI nebo VGA. Přiložené dálkové ovládání pro bezdrátové
nastavení jasu či hlasitosti.
● S flexibilním montážním příslušenstvím standardu VESA snadno naleznete správnou polohu k prohlížení.
Umístěte monitor na stěnu3 nebo do nehybného podstavce či na pojízdný vozík.4
● S přiloženým softwarem HP Network Sign Manager můžete vzdáleně ovládat všechny síťově propojené monitory
v zasedací místnosti.5 Vydejte potřebné příkazy, nastavte dobu zapnutí/vypnutí, ovládejte jas a další položky z
nabídky na obrazovce, anebo vypínač a nabídku na obrazovce jednoduše zamkněte.
● Propojte monitor s počítačem HP Elite Slice pro zasedací místnosti4 a získejte ovládání jedním dotykem, aplikaci
Skype pro firmy®6 a funkce bezdrátového sdílení Intel® Unite™.
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139cm (55") velkoformátový monitor HP LD5511
Tabulka s technickými údaji

Číslo produktu

T5X84AA;

Barva produktu

Černá

Velikost displeje (úhlopříčka) 138,78 cm (54,64")
Typ monitoru

VA s LED podsvícením

Aktivní oblast panelu

120,96 x 68,04 cm;

Úhel zobrazení

178 ° vodorovně, 178 ° svisle

Jas

350 cd/m²1

Kontrastní poměr

1 200 : 1 statické1

Poměr odezvy

9 ms (šedá – šedá)1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

1 920 x 1 080 při 60 Hz

Podporovaná rozlišení

1 152 x 900; 1 152 x 870; 1 152 x 864; 1 024 x 768; 848 x 480; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400; 640 x 350

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné

Uživatelské ovládací prvky

Nabídka; Hlasitost („-“/„+“); Nahoru; Dolů; Vstup; Ztlumení; Napájení

Vstupní signál

1 port VGA; 1 port DVI-D (s podporou HDCP); 1 port HDMI (s podporou HDCP)

Porty a konektory

1 vstupní port USB 2.0 na boku; 1 zvukový výstup1
(Vstup USB pro aktualizaci firmwaru a přehrávání multimediálních souborů)

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Třída energetické účinnosti: A; Aktivní oblast panelu: 120,96 x 68,04 cm; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 103 W; Roční spotřeba energie: 149 kWh;
Spotřeba energie (Pohotovostní režim): 4,49 W; Spotřeba energie (vypnuto): 4,74 W; Spotřeba energie, popis: 179 W (maximální), 141 W (typická), 0,5 W
(pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: 1 920 x 1 080 při 60 Hz

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

123,86 x 32,96 x 75,17 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

123,86 x 5,99 – 6,17 x 71,11 cm

Hmotnost

17,87 kg/(16,00 kg)
(S podstavcem/(bez podstavce))

Web kamera

Ne

Multimédia

Ne; Dva integrované reproduktory 10 W

Certifikace a soulad
s předpisy

CB; CE; FCC; BSMI; CCC; C-Tick; EAC; TUV; Bauart; PSB; VCCI; UL; TUV-S; SmartWay Transport Partnership (Severní Amerika); Certifikace Microsoft WHQL

Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti

Co je obsaženo v krabici

Monitor; Napájecí kabel (AC); Kabel VGA; Kabel HDMI; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače); Dálkové ovládání

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Specifikace

139cm (55") velkoformátový monitor HP LD5511
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
5 let hardwarové podpory
HP s reakcí následující
pracovní den pouze pro
velkoformátové monitory

Získejte pro své zařízení pětiletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Číslo produktu: UE370E
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139cm (55") velkoformátový monitor HP LD5511
Poznámky pod čarou se zprávami
Počítač HP Elite Slice pro zasedací místnosti, HP Collaboration se softwarem Intel® Unite™ a HP Chromebox se prodávají samostatně.
Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá
omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může
mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
3 Příslušenství pro montáž na stěnu se prodává samostatně.
4 V prodeji samostatně.
5 Vyžaduje síťové připojení, které se prodává samostatně.
6 Vyžadováno předplatné aplikace Skype pro firmy®.
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Technické specifikace zřeknutí
1

Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

Více informací na
www.hp.eu/monitors
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací naleznete na stránce www.hp.com/go/hpfs

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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