Taulukot

HP LD5511, 139 cm:n (55 tuuman) Large Format
-näyttö
Täydellinen yhteistyöhön suurella näytöllä.

Tee yhteistyötä ja pidä kokouksia
tyylikkäästi suurella 139 cm:n (55
tuuman) HP LD5511 -näytöllä, joka
muuttaa kokoushuoneen
maailmanluokan
kongressikeskukseksi, tarjoaa
poikkeuksellisen terävän kuvan ja
kirkkaat värit.

Upea näyttö
● 178 asteen katselukulman ja lävistäjältään 139 cm:n (55 tuuman) täysteräväpiirtonäytön ansiosta sisältöä voi
tarkastella lähes mistä tahansa kulmasta. Suuri kirkkaus ja kontrastisuhde tuottavat erinomaisen kuvanlaadun ja
luettavuuden, joka soveltuu täydellisesti jopa 12 hengen kokoustiloihin.
Luo täydellinen neuvotteluratkaisu.
● Yhdistä pariliitoksella HP Elite Slice for Meeting Rooms-, HP Collaboration PC ja Intel® Unite™ -ohjelmisto- tai HP
Chromebox1 -ratkaisuihin ja tee saumatonta yhteistyötä kollegoiden tai asiakkaiden kanssa erittäin suurella
näytöllä, jonka sisäänrakennetut kaiuttimet tuottavat kristallinkirkkaan äänen.
Suunniteltu kestämään.
● Voit luottaa näyttöön, jossa on käytetty yritystason komponentteja ja jota voi käyttää vaativissakin olosuhteissa.
Ja mikä parasta, sen mukana tulee kolmen vuoden rajoitettu vakiotakuu ja valinnaiset HP Care -palvelut.2
Ominaisuudet
● Yhdistä nopeasti videolähteeseen DVI-, VGA- tai HDMI-portin kautta. Säädä kirkkautta tai äänenvoimakkuutta
langattomasti mukana tulevalla kaukosäätimellä.
● Mukauta näkymää joustavilla VESA-kiinnitysvaihtoehdoilla. Sijoita näyttö seinälle3 tai käytä paikallaan seisovaa
jalustaa tai liikkuvaa vaunua.4
● Mukana tulevan HP Network Sign Manager -ohjelmiston avulla voit etähallita kaikkia verkkoon yhdistettyjä
kokoushuonenäyttöjäsi.5 Voit antaa komentoja, asettaa käynnistymis- ja sammumisaikoja, säätää kirkkautta ja
muita OSD-komentoja sekä lukita virtapainike ja OSD-säätimet.
● Yhdistä näyttöön HP Elite Slice for Meeting Rooms4, niin saat käyttöön yhden kosketuksen ohjaimet, Skype for
Business®6 -sovelluksen ja langattoman jakamisen Intel® Unite™ -ratkaisun avulla.
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

T5X84AA;

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

138,78 cm (54,64 tuumaa)

Näyttötyyppi

VA-paneelit, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

120,96 × 68,04 cm;

Katselukulma

178 astetta vaakatasossa ja pystytasossa

Kirkkaus

350 cd/m²1

Kontrastisuhde

1 200:1, staattinen1

Vasteaikasuhde

9 ms (harmaasta harmaaseen)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080 / 60 Hz

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; LED-taustavalaistus; Säätimet näytössä; Plug and Play; Käyttäjän ohjelmoitavissa

Käyttäjätoiminnot

Valikko; Äänenvoimakkuus (−/+); ylös; alas; tulo; mykistys; virta

Sisääntulosignaali

VGA-portti; DVI-D (HDCP-tuki); HDMI (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

USB 2.0 -portti sivussa; äänilähtö1
(USB-tuloliitäntä laiteohjelmiston päivitystä ja multimediatiedostojen toistamista varten)

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Energiatehokkuusluokka: A; Paneelin aktiivinen alue: 120,96 × 68,04 cm; Virrankulutus virta kytkettynä: 103 W; Energiankulutus vuodessa: 149 kWh;
Virrankulutus (Valmiustila): 4,49 W; Virrankulutus (sammuksissa): 4,74 W; Virrankulutuksen kuvaus: 179 W (enintään), 141 W (normaali), 0,5 W
(valmiustila); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 080 / 60 Hz

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

123,86 × 32,96 × 75,17 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 123,86 × 5,99 – 6,17 × 71,11 cm
(l × s × k)
Paino

17,87 kg / (16,00 kg)
(Jalustan kanssa / (ilman jalustaa))

Web-kamera

Ei

Multimedia

Ei; Kaksi 10 W:n sisäänrakennettua kaiutinta

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

CB; CE; FCC; BSMI; CCC; C-Tick; EAC; TUV; Bauart; PSB; VCCI; UL; TUV-S; SmartWay-kuljetuskumppanuus (P-Amerikka); Microsoft WHQL -sertifiointi

Ympäristö

arseeniton näytön lasi; elohopeattomat näytön taustavalot

Pakkauksen sisältö

Näyttö; virtajohto; VGA-kaapeli; HDMI-kaapeli; CD-levy (mukana käyttöopas, takuu, ohjaimet); kaukosäädin

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n viiden vuoden laitetuki
seuraavana arkipäivänä,
vain suuret näytöt

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan
päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UE370E
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Viestin alaviitteet
HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP Collaboration PC ja Intel® Unite™ -ohjelmisto sekä HP Chromebox myydään erikseen.
HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia,
joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
3 Seinäkiinnityslaitteet hankittava erikseen.
4 Hankittava erikseen.
5 Edellyttää verkkoyhteyttä, hankittava erikseen.
6 Edellyttää Skype for Business® -tilausta.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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