Podatkovni list

HP-jev 139-cm (55-palčni) monitor LD5511 velikega
formata
Popolni pomočnik z velikim zaslonom za sodelovanje.

Na velikem monitorju HP LD5511 z
diagonalo 139 cm (55 palcev), ki
pretvori sobo za sestanke v
vrhunsko konferenčno središče in
zagotavlja izjemno jasnost ter
čudovite barve, lahko sodelujete in
vzpostavljate konference v
spektakularnem slogu.

Čudovita sprednja stran monitorja
● Na monitorju s polno visoko ločljivostjo, diagonalo 139 cm (55 palcev) in 178-stopinjskimi koti gledanja lahko
gledate vsebino z dejansko katerega koli kota. Visoka svetlost in kontrastno razmerje zagotavljata odlično
kakovost in berljivost slike, ki je popolna za sobe za sestanke z do 12 sedeži.
Ustvarite popolno konferenčno rešitev.
● Omogoča povezavo z napravo HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP-jevim osebnim računalnikom za sodelovanje
s programsko opremo Intel® Unite™ ali računalnikom HP Chromebox1 in na izjemno velikem zaslonu z vgrajenimi
zvočniki, ki zagotavljajo kristalno čist zvok, omogoča preprosto sodelovanje s sodelavci ali strankami.
Izdelan za trajnost.
● Na monitorju, ki vključuje komponente za poslovna okolja, in je pripravljen za delo v zahtevnih okoljih, lahko
delate brez skrbi. Poleg tega so zanj na voljo tudi standardna triletna omejena garancija in dodatne storitve HP
Care.2
Posebnosti
● S priključki HDMI, DVI ali VGA se lahko hitro povežete z virom videa. Priloženi daljinski upravljalnik omogoča
brezžično prilagajanje svetlosti ali glasnosti zvoka.
● Pogled lahko prilagodite s prilagodljivimi možnostmi montaže VESA. Zaslon lahko pritrdite na steno3 ali uporabite
stacionarno stojalo ali mobilni voziček.4
● S priloženo programsko opremo HP Network Sign Manager lahko na daljavo nadzirate vse omrežne monitorje v
sobi za sestanke.5 Izdate lahko ukaze, nastavite čas vklopa/izklopa, nadzirate svetlost in večino drugih ukazov
menija OSD, zaklenete gumb za vklop/izklop ter kontrolnike OSD.
● Monitor lahko združite z napravo HP Elite Slice for Meeting Rooms4, da si zagotovite kontrolnike z enim dotikom,
programsko opremo Skype for Business®6 in brezžično skupno rabo Intel® Unite™.
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HP-jev 139-cm (55-palčni) monitor LD5511 velikega formata
Tabela specifikacij

Številka izdelka

T5X84AA;

Barva izdelka

Črno

Velikost zaslona (diagonala)

138,78 cm (54,64 palca)

Vrsta prikaza

VA s osvetlitvijo LED od zadaj

Aktivno območje plošče

120,96 x 68,04 cm;

Kot gledanja

178° vodoravno, 178° navpično

Svetlost

350 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statično kontrastno razmerje 1200 : 11

Razmerje odzivov

9 ms iz sive v sivo1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1920 x 1080 pri 60 Hz

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; Osvetlitev LED; Zaslonski upravljalni gumbi; Plug and Play; Uporabniško nastavljiv

Nadzor uporabnika

Meni; glasnost (»-«/»+«); gor; dol; vhod; izklop zvoka; vklop/izklop

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 priključek DVI-D (s podporo za HDCP); 1 priključek HDMI (s podporo za HDCP)

Vrata in priključki

1 priključek USB 2.0 na strani; 1 izhod za zvok1
(Vhod USB za posodobitev vdelane programske opreme in predvajanje večpredstavnostnih datotek)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Razred energetske učinkovitosti: A; Aktivno območje plošče: 120,96 x 68,04 cm; Poraba energije med delovanjem: 103 W; Letna poraba energije: 149
kWh; Poraba energije (V pripravljenosti): 4,49 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 4,74 W; Poraba energije – opis: 179 W (največ), 141 W (običajno),
0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 pri 60 Hz

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

17,87 kg/(16,00 kg)
(s stojalom/(brez stojala))

Spletna kamera

Ne

Večpredstavnost

Ne; dva 10-vatna vgrajena zvočnika

Certifikat in skladnost

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

Okolju prijazno

Steklo monitorja brez arzena; osvetlitev monitorja od zadaj brez živega srebra;

Vsebina škatle

Monitor; električni kabel; kabel VGA; kabel HDMI; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike); daljinski upravljalnik

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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HP-jev 139-cm (55-palčni) monitor LD5511 velikega formata
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
HP-jeva 5-letna podpora
samo za strojno opremo
monitorjem XLarge s
popravilom naslednji delovni
dan

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka: UE370E
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HP-jev 139-cm (55-palčni) monitor LD5511 velikega formata
Opombe k sporočilom
HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP-jev osebni računalnik za sodelovanje s programsko opremo Intel® Unite™ in HP Chromebox so naprodaj ločeno.
Storitve HP Care Pack so naprodaj ločeno. Raven storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujeta glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme. V
veljavi so določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno
lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
3 Oprema za stensko montažo je naprodaj ločeno.
4 Naprodaj posebej.
5 Zahteva omrežno povezavo, ki je naprodaj ločeno.
6 Zahtevana je naročnina na Skype for Business®.
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Tehnične specifikacije zanikanja
1

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrte za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij je na voljo na naslovu
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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