Karta produktu

Monitor wielkoformatowy HP LD5511 o przekątnej
139 cm (55″)
Idealny, wielkoekranowy towarzysz pracy zespołowej.

Współpracuj i organizuj konferencje
bogate w wizualne doznania dzięki
wielkoformatowemu monitorowi
HP LD5511 o przekątnej 139 cm
(55″), który zmienia salę spotkań w
światowej klasy centrum
konferencyjne oraz zapewnia
wyjątkową wyrazistość obrazu i
głębię barw.

Niesamowity przód ekranu
● Możliwość oglądania treści z niemal każdego miejsca w pomieszczeniu na monitorze Full HD o przekątnej 139
cm (55″) z 178-stopniowym kątem widzenia. Wysoka jasność oraz kontrast zapewniają doskonałą jakość i
czytelność obrazu – rozwiązanie idealne dla sal konferencyjnych z maks. 12 miejscami siedzącymi.
Stwórz kompletne rozwiązanie konferencyjne.
● Parowanie z HP Elite Slice for Meeting Rooms, komputerem HP Collaboration z oprogramowaniem Intel® Unite™
lub HP Chromebox.1 oraz bezproblemowa interakcja ze współpracownikami lub klientami na wyjątkowo dużym
monitorze wyposażonym w zintegrowane głośniki zapewniające krystalicznie czysty dźwięk.
Niezawodność przez długi czas.
● Zachowaj spokój dzięki monitorowi, który został wyposażony w podzespoły klasy komercyjnej i jest gotowy do
pracy w wymagających środowiskach. A co najlepsze – jest objęty 3-letnią standardową ograniczoną gwarancją
oraz opcjonalnymi usługami HP Care.2
Obejmuje
● Szybkie podłączanie do źródeł sygnału wideo dzięki portom HDMI, DVI i VGA. Bezprzewodowa regulacja jasności
obrazu i głośności dźwięku dzięki pilotowi w zestawie.
● Wybierz najlepsze miejsce na monitor dzięki elastycznym opcjom montażu w uchwytach VESA. Umieść monitor
na ścianie3 albo użyj podstawy lub wózka4.
● Wykorzystaj dołączone oprogramowanie HP Network Sign Manager w sali konferencyjnej do zdalnego
sterowania wszystkimi podłączonymi do sieci monitorami5. Wydawaj polecenia, ustaw czas
włączania/wyłączania, reguluj jasność i inne ustawienia w menu ekranowym, blokuj przycisk zasilania i
sterowanie poprzez menu ekranowe.
● Połączenie monitora z HP Elite Slice for Meeting Rooms4 dla sterowania jednym przyciskiem, Skype for
Business®6 oraz udostępnianie bezprzewodowe dzięki oprogramowaniu Intel® Unite™.
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Tabela specyfikacji

Oznaczenie produktu

T5X84AA;

Kolor produktu

Czarny

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

138,78 cm (54,64″)

Typ wyświetlacza

VA z podświetleniem LED

Aktywny obszar panelu

120,96 × 68,04 cm;

Kąt podglądu

178° w poziomie, 178° w pionie

Jasność

350 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

1200:1 statyczny1

Wskaźnik odpowiedzi

9 ms (od szarości do szarości)1

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość własna

1920x1080 przy 60 Hz

Obsługiwane rozdzielczości

1152 × 900; 1152 × 870; 1152 × 864; 1024 × 768; 848 × 480; 832 × 624; 800 × 600; 640 × 480; 720 × 400; 640 × 350

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika

Kontrolki użytkownika

Menu; Głośność („–”/„+”); Do góry; W dół; Wprowadzanie danych; Wyciszenie; Zasilanie

Sygnał wejściowy

1 port VGA; 1 port DVI-D (z obsługą HDCP); 1 port HDMI (z obsługą HDCP)

Porty i złącza

1 port USB 2.0 z boku; 1 wyjście audio1
(Wejście USB wejściowe do aktualizacji oprogramowania układowego i odtwarzania plików multimedialnych)

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii

Klasa sprawności energetycznej: A; Aktywny obszar panelu: 120,96 × 68,04 cm; Pobór mocy włączonego urządzenia: 103 W; Roczne zużycie energii: 149
kWh; Zużycie energii (Oczekiwanie): 4,49 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 4,74 W; Opis poboru energii elektrycznej: 179 W (maks.), 141 W
(normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 przy 60 Hz

Wymiary ze stojakiem (szer. x 123,86 × 32,96 × 75,17 cm
głęb. x wys.)
Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

Od 123,86 × 5,99 do 6,17 × 71,11 cm

Waga

17,87 kg / (16,00 kg)
(Z podstawą / (bez podstawy))

Kamera internetowa

Nie

Multimedia

Nie; Dwa wbudowane głośniki 10 W

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

CB; CE; FCC; BSMI; CCC; C-Tick; EAC; TUV; Bauart; PSB; VCCI; UL; TUV-S; SmartWay Transport Partnership (Ameryka Północna); Certyfikat Microsoft WHQL

Ochrona środowiska

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci

Zawartość opakowania

Monitor; Przewód zasilający AC; Przewód VGA; Przewód HDMI; Płyta CD (zawiera instrukcję obsługi, gwarancję, sterowniki); Zdalne sterowanie

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
5-letnie wsparcie sprzętowe
HP w następnym dniu
roboczym tylko dla
monitorów XLarge

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez
zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Oznaczenie produktu: UE370E
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Przypisy dotyczące wiadomości
HP Elite Slice for Meeting Rooms, komputer HP Collaboration z oprogramowaniem Intel® Unite™ oraz HP Chromebox są sprzedawane osobno.
Usługi HP Care Pack są sprzedawane osobno. Poziom usług i czas reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą różnić się w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu.
Obowiązują stosowne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym
klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP
dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.
3 Osprzęt do montażu na ścianie jest sprzedawany oddzielnie.
4 Sprzedawane osobno.
5 Wymaga połączenia sieciowego, opcja sprzedawana oddzielnie.
6 Wymagana subskrypcja Skype for Business®.
1
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Dane techniczne zastrzeżenia
1

Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors
Korzystaj z usług finansowych HP

Poznaj opcje płatności i plany dotyczące technologii, które zapewnią Ci elastyczność i możliwość osiągnięcia celów związanych z IT. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/hpfs

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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