Φύλλο δεδομένων

Οθόνη μεγάλου μεγέθους HP LD5511 139 cm (55")
Ο ιδανικός σύντροφος για τις ανάγκες συνεργασίας σε μεγάλη οθόνη.

Συνεργαστείτε και οργανώστε
διασκέψεις με εντυπωσιακό στυλ
χάρη στη μεγάλου μεγέθους
οθόνη HP LD5511 139 cm (55")
που μετατρέπει τις αίθουσες
συσκέψεων σε ένα κορυφαίο
συνεδριακό κέντρο και παρέχει
εξαιρετική καθαρότητα και
φωτεινά χρώματα.

Εντυπωσιακή πρόσοψη οθόνης
● Προβάλετε περιεχόμενο από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία με την οθόνη Full HD 139 cm (55") και τις γωνίες
προβολής 178°. Χάρη στην υψηλή φωτεινότητα και λόγο αντίθεσης απολαμβάνετε εξαιρετική ποιότητα
εικόνας και δυνατότητα ανάγνωσης που την καθιστούν ιδανική λύση για αίθουσες συσκέψεων που φιλοξενούν
έως 12 άτομα.
Δημιουργήστε μια ολοκληρωμένη λύση διασκέψεων.
● Συνδυάστε με ένα HP Elite Slice for Meeting Rooms, υπολογιστή HP Collaboration με λογισμικό Intel® Unite™ ή
HP Chromebox 1 και αλληλεπιδράστε απρόσκοπτα με τους συναδέλφους σας ή υπολογιστές-πελάτες σε μια
εξαιρετικά μεγάλη οθόνη που διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία για κρυστάλλινο ήχο.
Σχεδιασμένη για το μέλλον.
● Μείνετε ήσυχοι με μια οθόνη που διαθέτει εξαρτήματα επαγγελματικού επιπέδου και μπορεί να λειτουργήσει
άμεσα σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Και το καλύτερο, υποστηρίζεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση τριών
ετών και προαιρετικές υπηρεσίες HP Care.2
Χαρακτηριστικά
● Συνδεθείτε γρήγορα στην πηγή βίντεο με HDMI, DVI ή VGA. Ρυθμίστε ασύρματα τη φωτεινότητα ή την ένταση
του ήχου με τη βοήθεια του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου.
● Προσαρμόστε την προβολή με τις ευέλικτες επιλογές στήριξης VESA. Τοποθετήστε την οθόνη στον τοίχο3 ή
χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια ή τροχήλατη βάση.4
● Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο λογισμικό HP Network Sign Manager για απομακρυσμένο έλεγχο όλων των
δικτυακών οθονών της αίθουσας συσκέψεων.5 Ορίστε εντολές, χρόνους ενεργοποίησης/απενεργοποίησης,
ελέγξτε τη φωτεινότητα και τις περισσότερες άλλες εντολές OSD και κλειδώστε το κουμπί λειτουργίας και τα
στοιχεία ελέγχου OSD.
● Συνδυάστε την οθόνη με ένα HP Elite Slice for Meeting Rooms 4 για να απολαμβάνετε στοιχεία ελέγχου ενός
αγγίγματος, Skype for Business® 6 και την ασύρματη κοινή χρήση Intel® Unite™.
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Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

T5X84AA;

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

138,78 cm (54,64")

Τύπος οθόνης

VA με οπισθοφωτισμό LED

Ενεργή περιοχή πίνακα

120,96 x 68,04 cm;

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

350 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1200:1 στατική1

Ρυθμός απόκρισης

9 ms από γκρι σε γκρι1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

1920 x 1080 @ 60 Hz

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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

Χαρακτηριστικά οθόνης

αντιθαμβωτική, οπισθοφωτισμός LED, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, plug-and-play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη

Χειριστήρια

Mενού, Ένταση ήχου ("-" / "+"), Πάνω, Κάτω, Είσοδος, Σίγαση, Λειτουργία

Σήμα εισόδου

1 VGA, 1 DVI-D (με υποστήριξη HDCP), 1 HDMI (με υποστήριξη HDCP)

Θύρες και υποδοχές

1 USB 2.0 εσωτερική, 1 έξοδος ήχου1
(Είσοδος USB για ενημερώσεις υλικολογισμικού και αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων)

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A; Ενεργή περιοχή πίνακα: 120,96 x 68,04 cm; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 103 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας:
149 kWh; Κατανάλωση ισχύος (Αναμονή): 4,49 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 4,74 W; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 179 W (μέγιστη),
141 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 123,86 x 32,96 x 75,17 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 123,86 x 5,99 έως 6,17 x 71,11 cm
x Υ)
Βάρος

17,87 Kg / (16,00 Kg)
(Με βάση / (Χωρίς βάση))

Webcam

Όχι

Πολυμέσα

Όχι, Δύο ενσωματωμένα ηχεία 10 W

Πιστοποίηση και
συμμόρφωση

CB, CE, FCC, BSMI, CCC, C-Tick, EAC, TUV, Bauart, PSB, VCCI, UL, TUV-S, SmartWay Transport Partnership (ΒΑ), πιστοποίηση Microsoft WHQL

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο

Περιεχόμενα συσκευασίας

Οθόνη, καλώδιο τροφοδοσίας AC, καλώδιο VGA, καλώδιο HDMI, CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης), τηλεχειριστήριο

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Επιτόπια υποστήριξη ΗΡ 5
ετών μόνο για το υλικό με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για οθόνη
XLarge

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: UE370E
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Το HP Elite Slice for Meeting Rooms, ο υπολογιστής HP Collaboration με λογισμικό Intel® Unite™ και το HP Chromebox πωλούνται ξεχωριστά.
Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινά από την
ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις
της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα
αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
3 Το υλικό ανάρτησης στον τοίχο πωλείται ξεχωριστά.
4 Διατίθενται ξεχωριστά.
5 Απαιτείται σύνδεση δικτύου, η οποία πωλείται ξεχωριστά.
6 Για το Skype for Business® απαιτείται συνδρομή.
1
2

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1

Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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