Folha de Dados

Monitor HP com Ecrã de Grandes Dimensões LD5511
de 139 cm (55 pol.)
O companheiro de colaboração ideal com ecrã de grandes dimensões.

Colabore e converse em grande
estilo com o Monitor HP com Ecrã
de Grandes Dimensões LD5511 de
139 cm (55 pol.), que transforma a
sua sala de reuniões num centro de
conferências de excelência e
apresenta conteúdos com uma
nitidez excecional e cores
brilhantes.

Fantástico ecrã
● Visualize conteúdos a partir de praticamente qualquer lugar no monitor com ecrã Full HD de 139 cm (55 pol.) na
diagonal e ângulos de visualização de 178º. A elevada luminosidade e relação de contraste apresentam uma
qualidade de imagem e facilidade de leitura incríveis que são perfeitas para salas de reunião com até 12 lugares.
Crie uma solução de conferência completa.
● Emparelhe com HP Elite Slice for Meeting Rooms, PC de colaboração HP com software Intel® Unite™ ou HP
Chromebox1 e interaja na perfeição com colegas de trabalho ou clientes num monitor com ecrã extremamente
amplo que incorpora altifalantes para um áudio nítido.
Durabilidade prolongada.
● Usufrua tranquilamente de um monitor que incorpora componentes de nível empresarial e que está pronto a
funcionar em ambientes exigentes. O melhor de tudo é que inclui uma garantia limitada normal de três anos e
serviços HP Care opcionais.2
Características
● Ligue-se rapidamente à sua fonte de vídeo com HDMI, DVI ou VGA. Ajuste a luminosidade ou o volume do áudio
sem fios com o controlo remoto incluído.
● Personalize a sua experiência de visualização ao tirar partido das opções de montagem flexíveis com suporte
VESA. Instale o monitor numa parede3 ou utilize um suporte fixo ou carrinho móvel.4
● Utilize o software HP Network Sign Manager incluído para controlar remotamente todas as suas salas de reunião
em rede.5 Emita comandos, defina tempos para ligar/desligar, controle a luminosidade e a maioria dos outros
comandos OSD e bloqueie o botão para ligar/desligar e os controlos OSD.
● Combine o monitor com HP Elite Slice for Meeting Rooms4 para tirar partido de controlos com um só toque,
Skype for Business®6 e partilha sem fios Intel® Unite™.
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Tabela de especificações

Número de produto

T5X84AA;

Cor do Produto

Preto

Dimensão do ecrã (diagonal)

138,78 cm (54,64 pol.)

Tipo de ecrã

VA com retroiluminação LED

Área ativa do painel

120,96 x 68,04 cm;

Ângulo de visualização

178° na horizontal, 178° na vertical

Luminosidade

350 cd/m²1

Relação de contraste

1200:1 estático1

Razão de resposta

9 ms (cinzento para cinzento)1

Proporção

16:9

Resolução nativa

1920 x 1080 a 60 Hz

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Anti-reflexo; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador

Controlos de utilizador

Menu; Volume ("-"/"+"); Cima; Baixo; Entrada; Sem som; Ligar/Desligar

Sinal de entrada

1 VGA; 1 DVI-D (com suporte HDCP); 1 HDMI (com suporte HDCP)

Portas e Ligações

1 USB 2.0 na lateral; 1 saída de áudio1
(Entrada USB para atualização de firmware e reprodução de ficheiros de multimédia)

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Classe de eficiência energética: A; Área ativa do painel: 120,96 x 68,04 cm; Consumo energético em modo ativo: 103 W; Consumo energético anual: 149
kWh; Consumo de energia (Em espera): 4,49 W; Consumo energético (desligado): 4,74 W; Descrição do Consumo de Energia: 179 W (máximo), 141 W
(típico), 0,5 W (modo de espera); Resolução do ecrã: 1920 x 1080 a 60 Hz

Dimensões com suporte (L x P 123,86 x 32,96 x 75,17 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 123,86 x 5,99 - 6,17 x 71,11 cm
x A)
Peso

17,87 Kg / (16 Kg)
(Com suporte / (Sem suporte))

Webcam

Não

Multimédia

Não; Dois altifalantes de 10 W incorporados

Certificação de conformidade CB; CE; FCC; BSMI; CCC; C-Tick; EAC; TUV; Bauart; PSB; VCCI; UL; TUV-S; SmartWay Transport Partnership (AN); Certificação Microsoft WHQL
Ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio

Conteúdo da embalagem

Monitor; Cabo de alimentação CA; Cabo VGA; Cabo HDMI; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores); Controlo remoto

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Suporte HP, 5 anos, dia útil
seguinte, apenas monitores
extremamente grandes

Obtenha 5 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, prestado por
um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema de forma remota.

Número de produto: UE370E
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Rodapés com mensagens
HP Elite Slice for Meeting Rooms, PC de colaboração HP com software Intel® Unite™ e HP Chromebox vendidos em separado.
HP Care Packs vendidos separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs poderão variar em função da sua localização geográfica. O serviço tem início a partir da data de aquisição do
hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Visite www.hp.com/go/cpc para mais informações. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no
momento da compra. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais aplicáveis e tais direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia
limitada HP fornecida com o seu produto HP.
3 Hardware instalável na parede vendido separadamente.
4 Vendidos separadamente.
5 Requer uma ligação de rede, vendida em separado.
6 É necessária uma subscrição para Skype for Business®
1
2

Especificações técnicas renúncias
1

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e de planos de atualização de tecnologia que fornecem maior flexibilidade para o ajudar a atingir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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