Datasheet

HP LD5511 139 cm (55 inch) grootformaat scherm
De ideale metgezel voor samenwerking met een groot scherm.

Werk samen en vergader in stijl
met het HP LD5511 139-cm
(55-inch) grootformaat scherm, die
een vergadercentrum van
wereldklasse maakt van uw
vergaderruimte en een
uitzonderlijke helderheid en
briljante kleuren levert.

Fantastische front-of-screen-ervaring
● Bekijk content vanuit vrijwel elke hoek op het Full HD-scherm met een diagonaal van 139 cm (55 inch) en een
kijkhoek van 178 graden. De enorme helderheid en contrastratio waarborgen een uitstekende weergavekwaliteit
en leesbaarheid, die ideaal is voor vergaderruimten voor maximaal 12 personen.
Creëer een complete oplossing voor vergaderingen.
● Koppel met een HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP Collaboration PC met Intel® Unite™ software of HP
Chromebox 1 en werk naadloos samen met collega's of externe klanten op een extra grote monitor met
ingebouwde luidsprekers voor een kristalhelder geluid.
Ontworpen voor de toekomst.
● Het scherm is voorzien van professionele schermcomponenten en is klaar voor gebruik in veeleisende
omgevingen. Bovendien wordt het ondersteund door een standaard garantie van drie jaar en optionele HP Care
services. 2
Pluspunten
● Maak snel verbinding met uw videobron met HDMI, DVI of VGA. Pas draadloos de helderheid of het audiovolume
aan met de meegeleverde afstandsbediening.
● Pas uw kijkhoek aan met flexibele montage-opties met VESA. Plaats de monitor op een muur3 of gebruik een
stationaire standaard of mobiele wagen.4
● Gebruik de meegeleverde HP Network Sign Manager software om al uw monitoren voor vergaderruimten die op
het netwerk zijn aangesloten te bedienen.5 Geef opdrachten, stel Aan/Uit-tijden in, bedien de helderheid en de
meeste andere OSD-opdrachten en vergrendel de aan-uitknop en OSD-bediening.
● Combineer het scherm met een HP Elite Slice for Meeting Rooms 4 voor one-touch-bediening, Skype voor
Bedrijven®6 en Intel® Unite™ draadloos delen.

Datasheet

HP LD5511 139 cm (55 inch) grootformaat scherm
Specificatietabel

Bestelnr.

T5X84AA;

Productkleur

Zwart

Schermformaat (diagonaal)

138,78 cm (54,64 inch)

Type scherm

VA m/LED-backlight

Actief schermoppervlak

120,96 x 68,04 cm;

Beeldhoek

178° horizontaal, 178° verticaal

Helderheid

350 cd/m²1

Contrastverhouding

1200:1 statisch1

Responspercentage

9 ms grijs naar grijs1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

1920 x 1080 bij 60 Hz

Ondersteunde resoluties

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

Schermkenmerken

Ontspiegeld; LED-backlight; Instelmogelijkheden op het scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar

Gebruikersinstellingen

Menu; Vol ("-"/"+"); Omhoog; Omlaag; Invoer; Dempen; Voeding

Invoersignaal

1 VGA; 1 DVI-D (met HDCP-ondersteuning); 1 HDMI (met HDCP-ondersteuning)

Poorten en connectoren

1 USB 2.0 binnen; 1 audio-uitgang1
(USB-ingang voor firmware-update en het afspelen van multimediabestanden)

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Energiezuinigheidsklasse: A; Actief schermoppervlak: 120,96 x 68,04 cm; Stroomverbruik in modus Aan: 103 W; Jaarlijks stroomverbruik: 149 kWh;
Stroomverbruik (Stand-by): 4,49 W; Stroomverbruik (stand-by): 4,74 W; Stroomverbruik - omschrijving: 179 watt (max), 141 watt (gem), 0,5 watt
(stand-by); Schermresolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz

Afmetingen met standaard (b 123,86 x 32,96 x 75,17 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 123,86 x 5,99 cm en 6,17 x 71,11 cm
(b x d x h)
Gewicht

17,87 Kg (16,00 Kg)
(Met voet / Zonder voet)

Webcam

Nee

Multimedia

Nee; Twee 10 W geïntegreerde luidsprekers

Certificering en
compatibiliteit

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

Omgeving

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm

Inhoud van de doos

Monitor; Netsnoer; VGA-kabel; HDMI-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers); Afstandsbediening

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 5 jaar, hardwaresupport
op volgende werkdag, alleen
voor extra grote monitor

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite HW ondersteuning op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: UE370E
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HP LD5511 139 cm (55 inch) grootformaat scherm
Messaging, voetnoten
de HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP Collaboration PC met Intel® Unite™ software en HP Chromebox worden apart verkocht.
HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden
bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden
verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk
vastgelegde rechten.
3 Wandmontagemateriaal moet apart worden aangeschaft.
4 Moet apart worden aangeschaft.
5 Vereist een netwerkverbinding, wordt afzonderlijk verkocht.
6 Een abonnement op Skype voor Bedrijven® is vereist.
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Technische specificaties disclaimers
1

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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