Adatlap

HP LD5511 139 cm-es (55 hüvelykes) nagy
formátumú kijelző
A tökéletes társ a nagy képernyős együttműködéshez.

A tárgyalót világszínvonalú
konferenciaközponttá alakító és
kivételesen tiszta és ragyogó
színeket megjelenítő HP LD5511
139 cm-es (55 hüvelykes) nagy
formátumú kijelzővel látványos
lehet a közös munka és a
konferencia.

Lenyűgöző képminőség
● A 178 fokos betekintési szöget biztosító 139 cm (55 hüvelyk) képátlójú Full HD képernyőn a tartalmak
gyakorlatilag bárhonnan láthatók. A nagy fényerősség és kontrasztarány kiváló képminőséget és
olvashatóságot biztosít, amely tökéletes az akár 12 fős tárgyalótermekben.
Teljes konferenciamegoldást állíthat össze.
● Ha a HP Elite Slice for Meeting Rooms szoftverrel, az Intel® Unite™ szoftverrel felszerelt HP Collaboration
számítógéppel vagy HP Chromebox készülékkel1 párosítja, zökkenőmentesen kommunikálhat a munkatársaival
vagy az ügyfelekkel egy rendkívül nagy méretű kijelzőn, amely beépített hangszórókkal biztosítja a kristálytiszta
hangzást.
Hosszú távra tervezték.
● Biztos lehet benne, hogy a kereskedelmi használatra tervezett komponensekkel rendelkező kijelző készen áll a
nagy teljesítményigényű környezetekben való működésre. A kijelzőt emellett hároméves normál jótállás és
opcionális HP Care Pack csomagok támogatják.2
Szolgáltatások
● A HDMI-, DVI- és VGA-csatlakozókkal gyorsan csatlakozhat a videoforrásokhoz. A mellékelt távvezérlővel
vezeték nélkül beállíthatja a fényerőt és a hangerőt.
● A kijelzőt személyre szabhatja a rugalmas VESA-kompatibilis rögzítési lehetőségekkel. A kijelzőt elhelyezheti a
falon,3 illetve rögzített állványon vagy mozgatható kocsin.4
● A mellékelt HP Network Sign Manager szoftver segítségével távolról vezérelheti a tárgyaló hálózatra
csatlakoztatott összes kijelzőjét.5 Parancsokat adhat ki, be-/kikapcsolási időket adhat meg, vezérelheti a
fényerőt és a legtöbb képernyőn megjelenő parancsot, valamint zárolhatja a tápkapcsológombot és az
OSD-vezérlőket.
● A kijelzőt együtt használhatja a HP Elite Slice for Meeting Rooms4 megoldással az egyérintéses vezérléshez,
illetve a Skype® Vállalati verzióval6 és az Intel® Unite™ szoftverrel a vezeték nélküli megosztáshoz.
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HP LD5511 139 cm-es (55 hüvelykes) nagy formátumú kijelző
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

T5X84AA;

Termékszín

Fekete

Képernyőméret (átlós)

138,78 cm (54,64 hüvelyk)

Képernyő típusa

VA LED-es háttérvilágítással

Panel aktív területe

120,96 x 68,04 cm;

Megtekintési szög

178° vízszintesen, 178° függőlegesen

Fényerő

350 cd/m²1

Kontrasztarány

1200:1 statikus1

Válaszarány

9 ms szürkéről szürkére v.i.1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

1920 x 1080 60 Hz-en

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; LED-es hátsó megvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható

Felhasználói vezérlők

Menü; Hangerő ("-"/"+"); Fel; Le; Bemenet; Némítás; Bekapcsológomb

Bemeneti jel

1 VGA; 1 DVI-D (HDCP-támogatással); 1 HDMI (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

1 oldalsó USB 2.0-bemenet; 1 hangkimenet1
(USB-bemenet firmware-frissítéshez és multimédiafájlok lejátszásához)

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Energiahatékonysági osztály: A; Panel aktív területe: 120,96 x 68,04 cm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 103 W; Éves energiafogyasztás: 149
kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 4,49 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 4,74 W; Energiafogyasztási adatok: 179 W (maximális), 141 W
(jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1920 x 1080 60 Hz-en

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

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

Méretek állvány nélkül (Szé x 123,86 x 5,99–6,17 x 71,11 cm
Mé x Ma)
Súly

17,87 kg / (16,00 kg)
(Állvánnyal / (állvány nélkül))

Webkamera

Nincs

Multimédia

Nincs; Két 10 W-os beépített hangszóró

Tanúsítvány és megfelelőség CB; CE; FCC; BSMI; CCC; C jelölés; EAC; TUV; Bauart; PSB; VCCI; UL; TUV-S; SmartWay Transport Partnership (Észak-Amerika); Microsoft WHQL-tanúsítvány
Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás

A doboz tartalma

Monitor; Váltóáramú tápkábel; VGA-kábel; HDMI-kábel; CD (felhasználói útmutató, jótállás és illesztőprogramok); Távvezérlő

Jótállás

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP LD5511 139 cm-es (55 hüvelykes) nagy formátumú kijelző
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP 5 éves, következő
munkanapi, rendkívül nagy
méretű monitorra vonatkozó
hardvertámogatás

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást
nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: UE370E
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HP LD5511 139 cm-es (55 hüvelykes) nagy formátumú kijelző
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1A

HP Elite Slice for Meeting Rooms, a HP Collaboration PC Intel® Unite™ szoftverrel valamint a HP Chromebox külön vásárolható meg.
HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A
szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletekért látogasson el a www.hp.com/go/cpc webhelyre. A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a
vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási
feltételek, sem az adott HP termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.
3A falra szereléshez a tartozékok külön vásárolhatók meg.
4 Külön megvásárolható.
5A használatához hálózati kapcsolat szükséges, amely külön vásárolható meg.
6Előfizetés szükséges a Skype® Vállalati verzióra.
2A

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A

teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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