Dataark

HP LD5511 139 cm (55") storformatskjerm
Den perfekte storskjermen for samarbeid.

Samarbeid og hold konferanser i
oppsiktsvekkende stil med HP
LD5511 139 cm (55")
storformatskjerm, som forvandler
et møterom til et førsteklasses
konferansesenter og sørger for
enestående klarhet og strålende
farger.

Fantastisk skjerm
● Vis innhold fra alle kanter med den 55" store skjermen (139 cm diagonalt) med Full-HD og 178-graders
visningsvinkler. Høy lysstyrke og kontrastforhold gir utmerket bildekvalitet og lesbarhet som er perfekt for
møterom som har plass til opptil 12 personer.
Lag en komplett videokonferanseløsning.
● Koble den sammen med en HP Elite Slice for møterom, HP Collaboration PC med Intel® Unite™-programvare eller
HP Chromebox 1 og kommuniser sømløst med kolleger eller kunder på en ekstra stor skjerm som har integrerte
høyttalere for krystallklar lyd.
Laget for det lange løp.
● Du kan føle deg helt trygg med en skjerm som har kommersielle skjermkomponenter og er klar for å kjøre i
krevende miljøer. Og det beste av alt, er at den støttes av en treårig standard begrenset garanti og valgfrie HP
Care-tjenester.2
Med
● Du kan raskt koble til videokilden med HDMI, DVI eller VGA. Du kan trådløst justere lysstyrken eller lydvolumet
med den medfølgende fjernkontrollen.
● Tilpass visningen med fleksible VESA-kompatible monteringsalternativer. Plassere skjermen på en vegg3, bruk et
stasjonært stativ eller en mobil vogn.4
● Bruk den medfølgende HP Network Sign Manager-programvaren til å fjernstyre alle de nettverkstilkoblede
møteromskjermene.5 Gi kommandoer, angi på/av-tidspunkter, kontroller lysstyrke og de fleste andre
OSD-kommandoene og lås på-/av-knappen og OSD-kontroller.
● Kombiner skjermen med en HP Elite Slice for møterom4 for ett-trykks-kontroller, Skype for Business®6 og Intel®
Unite™-trådløs deling.
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HP LD5511 139 cm (55") storformatskjerm
Spesifikasjonstabell

Produktnummer

T5X84AA;

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

138,78 cm (54,64")

Skjermtype

VA m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

120,96 x 68,04 cm;

Visningsvinkel

178° horisontalt, 178° vertikalt

Lysstyrke

350 cd/m²1

Kontrastforhold

1200:1 statisk1

Responsgrad

9 ms grå til grå1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

1920 x 1080 ved 60 Hz

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; LED-bakbelysning; Kontroller på skjermen; Plug & Play; Brukerprogrammerbar

Brukerkontroller

Meny; Vol ("-"/"+"); Opp; Ned; Inngang; Demping; Strøm

Inngangssignal

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

Porter og kontakter

1 USB 2.0 inni; 1 lydutgang1
(USB-inngang for fastvareoppdatering og avspilling av multimediefiler)

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Energieffektivitetsklasse: A; Panelets aktive område: 120,96 x 68,04 cm; Strømforbruk i på-modus: 103 W; Årlig energiforbruk: 149 kWh; Strømforbruk
(Inaktiv): 4,49 W; Strømforbruk (av-modus): 4,74 W; Beskrivelse av strømforbruk: 179 W (maks), 141 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning:
1920 x 1080 ved 60 Hz

Mål med stativ (B x D x H)

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

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

17,87 kg / (16,00 kg)
(Med fot / (uten fot))

Webcam

Nei

Multimedier

Nei; To 10 W integrerte høyttalere

Sertifisering og overholdelse CB; CE; FCC; BSMI; CCC; C-Tick; EAC; TUV; Bauart; PSB; VCCI; UL; TUV-S; SmartWay Transport Partnership (NA); Microsoft WHQL-sertifisering
av lover og forskrifter
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning

Innhold i esken

Skjerm; Strømledning; VGA-kabel; HDMI-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere); Fjernkontroll

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP LD5511 139 cm (55") storformatskjerm
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 5 år maskinvarestøtte
kun for ekstra stor skjerm,
neste virkedag

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UE370E
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HP LD5511 139 cm (55") storformatskjerm
Fotnoter
HP Elite Slice for møterom, HP Collaboration PC med Intel® Unite™-programvare og HP Chromebox selges separat.
HP Care Pack selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenesten starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Se www.hp.com/go/cpc
for detaljer. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte
rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs relevante tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder for HP-produktet.
3 Veggmonteringsutstyr selges separat.
4 Selges separat.
5 Krever en nettverkstilkobling, selges separat.
6 Skype for Business®-abonnement kreves.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
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Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
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