Záznamový list

Veľkoformátový displej HP LD5511 139 cm (55")
Perfektný spoločník s veľkou obrazovkou.

Spolupracujte a uskutočňujte
konferencie štýlovo s
veľkoformátovým displejom HP
LD5511 139 cm (55"), ktorý
premení vašu zasadaciu miestnosť
na prvotriedne konferenčné
centrum a prináša výnimočnú
čistotu obrazu a brilantné farby.

Dokonalá obrazovka
● Sledujte obsah prakticky odkiaľkoľvek na obrazovke s uhlopriečkou 139 cm (55"), rozlíšením Full HD a uhlom
viditeľnosti až 178 stupňov. Vysoký jas a pomer kontrastu zabezpečujú špičkovú kvalitu a čitateľnosť obrazu,
vďaka čomu je displej ideálny pre zasadacie miestnosti s až 12 ľuďmi.
Vytvorte si kompletné riešenie pre konferencie.
● Skombinujte displej s počítačom HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP Collaboration PC so softvérom Intel®
Unite™ alebo zariadením HP Chromebox1 a bez problémov komunikujte s kolegami a zákazníkmi na mimoriadne
veľkom displeji, ktorý má integrované reproduktory s krištáľovo čistým zvukom.
Navrhnutý na dlhé trate.
● Spoľahnite sa na displej, ktorý obsahuje súčasti komerčnej triedy a je pripravený na používanie v náročných
prostrediach. Navyše je zabezpečený štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou a voliteľnými službami HP
Care.2
Funkcie
● Rýchlo pripojte displej k zdroju videa pomocou rozhrania HDMI, DVI alebo VGA. Pomocou dodávaného diaľkového
ovládača môžete bezdrôtovo upravovať jas alebo hlasitosť zvuku.
● Prispôsobte si pohľad na displej pomocou flexibilných možností montáže VESA. Displej môžete pripevniť na
stenu3 alebo umiestniť na pevný stojan či mobilný vozík.4
● Dodávaný softvér HP Network Sign Manager umožňuje na diaľku ovládať displeje vo všetkých zasadacích
miestnostiach pripojené k sieti.5 Pomocou tohto softvéru možno odosielať príkazy, nastaviť čas zapnutia a
vypnutia, ovládať jas, používať väčšinu ďalších príkazov ponuky na obrazovke a zamknúť tlačidlo napájania a
ovládanie ponuky na obrazovke.
● Skombinujte displej s počítačom HP Elite Slice for Meeting Rooms4 umožňujúcim ovládanie jediným dotykom,
službou Skype for Business®6 a bezdrôtovým zdieľaním Intel® Unite™.
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Veľkoformátový displej HP LD5511 139 cm (55")
Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

T5X84AA;

Farba produktu

Čierna

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

138,78 cm (54,64")

Typ obrazovky

VA s podsvietením LED

Aktívna oblasť panela

120,96 x 68,04 cm;

Uhol pohľadu

178° horizontálne, 178° vertikálne

Jas

350 cd/m²1

Pomer kontrastu

1 200 : 1 (statický)1

Miera odozvy

9 ms (sivá – sivá)1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

1920 × 1080 @ 60 Hz

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

antireflexný; podsvietenie LED; ovládacie prvky na obrazovke; technológia Plug and Play; programovateľné používateľom

Používateľské ovládače

Ponuka; Hlasitosť (-/+); Nahor; Nadol; Vstup; Stlmenie zvuku; Napájanie

Vstupný signál

1 port VGA; 1 port DVI-D (s podporou HDCP); 1 port HDMI (s podporou HDCP)

Porty a konektory

1 port USB 2.0 na bočnej strane; 1 zvukový výstup1
(Vstup USB na aktualizáciu firmvéru a prehrávanie multimediálnych súborov)

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Trieda energetickej účinnosti: A; Aktívna oblasť panela: 120,96 x 68,04 cm; Spotreba energie v zapnutom režime: 103 W; Ročná spotreba energie: 149
kWh; Príkon (Pohotovostný režim): 4,49 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 4,74 W; Popis spotreby energie: 179 W (maximálne), 141 W (štandardne),
0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky: 1920 × 1080 @ 60 Hz

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 123,86 x 5,99 – 6,17 x 71,11 cm
x V)
Hmotnosť

17,87 kg/(16,00 kg)
(So stojanom/(bez stojana))

Webová kamera

Nie

Multimédiá

Nie; Dva integrované reproduktory s výkonom 10 W

Osvedčenie a zhoda

CB; CE; FCC; BSMI; CCC; C-Tick; EAC; TUV; Bauart; PSB; VCCI; UL; TUV-S; SmartWay Transport Partnership (Severná Amerika); Certifikácia Microsoft WHQL

Okolitý

sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti

Obsah balenia

Monitor; Sieťový napájací kábel; Kábel VGA; Kábel HDMI; Disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače); Diaľkový ovládač

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Veľkoformátový displej HP LD5511 139 cm (55")
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
5-ročná podpora HP pre
hardvér veľkoformátového
displeja v nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 5 rokov.

Číslo produktu: UE370E
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Veľkoformátový displej HP LD5511 139 cm (55")
Poznámky v krátkych správach
Riešenie HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP Collaboration PC so softvérom Intel® Unite™ a zariadenie HP Chromebox sa predávajú samostatne.
Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Poskytovanie služby sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité
obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe.
Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou
HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.
3 Hardvér na montáž na stenu sa predáva samostatne.
4 V predaji samostatne.
5 Vyžaduje sieťové pripojenie, ktoré sa predáva samostatne.
6 Vyžaduje sa predplatné služby Skype for Business®.
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Technické špecifikácie zrieknutie
1

Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Ďalšie informácie nájdete na
stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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