Dataark

HP LD5511-skærm med stort format på 139 cm (55”)
Den perfekte partner til samarbejde på storskærm.

Du kan samarbejde og holde
møder med utrolig imponerende
stil med HP LD5511-skærmen i
stort format på 139 cm (55"), som
forvandler mødelokalet til et
kongrescenter i verdensklasse og
giver en fantastisk klarhed og flotte
farver.

Fantastisk skærmforside
● Du kan se indhold fra stort set overalt på Full HD-skærmen på 139 cm (55") med 178-graders visningsvinkel. Høj
lysstyrke og kontrastforhold giver fremragende billedkvalitet og læsbarhed, der er perfekt til mødelokaler med
plads til op til 12 personer.
Skab en komplet løsning til møder.
● Du kan forbinde den med en HP Elite Slice til mødelokaler, HP Collaboration-pc med Intel® Unite™-softwaren
eller HP Chromebox,1 og på den måde samarbejde uden problemer med kollegaer og kunder på en ekstra stor
skærm, der har integrerede højttalere med krystalklar lyd.
Driftssikkerhed på den lange bane.
● Du kan trygt stole på en skærm, der er lavet af professionelle komponenter og er klar til brug i krævende miljøer.
Det bedste af det hele er, at den er understøttet af en 3 års begrænset garanti og valgfrie HP Care-tjenester.2
Fremhævede funktioner
● Opret hurtigt forbindelse til videokilden med HDMI, DVI eller VGA. Du kan justere lysstyrken og lydstyrken trådløst
ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening.
● Tilpas visningen med fleksible monteringsløsninger med VESA-beslag. Placer skærmen på en væg3, eller brug et
stationært stativ eller mobil vogn.4
● Brug den medfølgende HP Network Sign Manager-software til at fjernstyre alle dine netværkstilsluttede skærme
i mødelokaler.5 Afgiv kommandoer, indstil tidspunkter for tænd/sluk, juster lysstyrken og de fleste andre
OSD-kommandoer, og lås strømknappen og OSD-knapperne.
● Kombiner skærmen med et HP Elite Slice til mødelokaler4 for at få genvejsknapper, Skype for Business®6 og
trådløs deling med Intel® Unite™.
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Specifikationstabel

Produktnummer

T5X84AA;

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

138,78 cm (54,64")

Skærmtype

VA med LED-bagbelysning

Panelets aktive område

120,96 x 68,04 cm;

Synsvinkel

178° vandret, 178° lodret

Lysstyrke

350 cd/m²1

Kontrastforhold

1200:1 statisk1

Responsforhold

9 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1920 x 1080 @ 60 Hz

Understøttede opløsninger

1152 x 900; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 848 x 480; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400; 640 x 350

Skærmegenskaber

Refleksfri; LED-bagbelysning; Kontrolknapper på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren

Brugerbetjening

Menu; Vol. ("-"/"+"); Op; Ned; Input; Lydløs; Tænd/sluk

Indgangssignal

1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-understøttelse); 1 HDMI (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

1 USB 2.0 i siden; 1 lydudgang1
(USB-indgang til opdatering af firmware og afspilning af multimediefiler)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Klasse for energieffektivitet: A; Panelets aktive område: 120,96 x 68,04 cm; Strømforbrug i tændt tilstand: 103 W; Årligt energiforbrug: 149 kWh;
Strømforbrug (Standby): 4,49 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 4,74 W; Strømforbrug: 179 W (maksimum), 141 W (typisk), 0,5 W (standby);
Skærmopløsning: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Mål inklusive stander (B x D x 123,86 x 32,96 x 75,17 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

123,86 x 5,99 til 6,17 x 71,11 cm

Vægt

17,87 kg/(16,00 kg)
(Med fod/(uden fod))

Webcam

Nej

Multimedier

Nej; To integrerede højttalere på 10 W

Certificering og
overensstemmelser

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

Miljøansvar

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri bagbelysning på skærmen

Kassens indhold

Skærm; Strømledning; VGA-kabel; HDMI-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere); Fjernbetjening

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag, kun
XL-skærme

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UE370E
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Fodnoter
HP Elite Slice til mødelokaler, HP Collaboration-pc med Intel® Unite™-software, og HP Chromebox sælges separat.
HP Care Pack-tjenester sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse
restriktioner og begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere
lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
3 Hardware til vægmontering sælges separat.
4 Sælges separat.
5 Kræver forbindelse til netværket, som skal anskaffes separat.
6 Kræver Skype for Business-abonnement.
1
2

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1Alle

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs
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