Veri sayfası

HP LD5511 139 cm (55") Geniş Format Ekran
Mükemmel geniş ekranlı işbirliği yardımcınız.

Toplantı odanızı birinci sınıf bir
konferans merkezine dönüştüren
ve olağanüstü netlikte ve parlak
renkler sunan HP LD5511 139 cm
(55") Geniş Format Ekranla, göz
kamaştırıcı bir tarzda işbirliği yapın
ve konferanslar düzenleyin.

Muhteşem ekran görüntüsü.
● 139 cm (55") çapraz Ful HD ekran ve 178° derece görüş açısıyla ekrandaki görüntüyü neredeyse her köşeden
görebilirsiniz. Yüksek parlaklık ve karşıtlık oranıyla sağlanan mükemmel görüntü kalitesi ve okunabilirlik 12
koltuklu toplantı odaları için idealdir.
Eksiksiz bir konferans çözümü oluşturun.
● HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP Collaboration PC with Intel® Unite™ yazılımı veya HP Chromebox ile
eşleştirin1 ve tertemiz ses veren tümleşik hoparlörleriyle çok büyük ekran üzerinden iş arkadaşlarınızla veya
müşterilerinizle sorunsuz iletişim kurun.
Uzun mesafeler için tasarlanmıştır
● Ticari düzeyde ekran bileşenleri olan ve zorlu ortamlarda çalışmaya hazır ekran güveninizi boşa çıkarmaz. En
önemlisi de, üç yıllık standart sınırlı garanti ve isteğe bağlı HP Care hizmetleriyle desteklenir.2
Özellikler
● HDMI, DVI ve VGA ile video kaynağınıza çabucak bağlanın. Birlikte verilen uzaktan kumandayla parlaklık veya ses
ayarını kablosuz ayarlayabilirsiniz.
● VESA özellikli esnek montaj seçenekleriyle görüş alanınızı özelleştirin. Ekran 3 duvara asılabilir, sabit bir ayağın
üzerinde veya mobil bir taşıyıcıda kullanılabilir.4
● Ağa bağlı toplantı odası ekranlarının tümünü uzaktan kumanda etmek için birlikte verilen HP Network Sign
Manager yazılımını kullanın.5 Komutlar verin, Açılma/Kapanma zamanlarını ayarlayın, parlaklık ve diğer OSD
komutlarını denetleyin ve güç düğmesiyle OSD denetimlerini kilitleyin.
● Tek dokunmayla kumanda, Skype Kurumsal®6 ve Intel® Unite™ kablosuz paylaşım için ekranı bir HP Elite Slice for
Meeting Rooms4 ile birleştirin.
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HP LD5511 139 cm (55") Geniş Format Ekran
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

T5X84AA;

Ürün rengi

Siyah

Monitör boyutu (diyagonal)

138,78 cm (54,64")

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı VA

Etkin Panel Alanı

120,96 x 68,04 cm;

Izlenebilir açı

178° yatay, 178° dikey

Parklaklık

350 cd/m²1

Kontrast oranı

1200:1 statik1

Yanıt Oranı

9 ms gri-gri1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

60 Hz'de 1920 x 1080

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Yansımasız; LED Arka Işıkları; Ekran denetimleri; Tak ve Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir

Kullanıcı denetimleri

Menü; Ses ("-"/"+"); Yukarı; Aşağı; Giriş; Sessiz; Güç

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI-D (HDCP desteği ile); 1 HDMI (HDCP desteği ile)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 USB 2.0 (yanda); 1 ses çıkışı1
(Ürün yazılımı güncellemesi ve multimedya dosyalarını oynatmak için USB girişi)

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Enerji verimlilik sınıfı: A; Etkin Panel Alanı: 120,96 x 68,04 cm; Açık modda güç tüketimi: 103 W; Yıllık enerji tüketimi: 149 kWh; Güç tüketimi (Bekleme):
4,49 W; Güç tüketimi (kapalı modda): 4,74 W; Güç Tüketimi tanımı: 179 W (maksimum), 141 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: 60 Hz'de 1920
x 1080

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 123,86 x 5,99 - 6,17 x 71,11 cm
G x D)
Ağırlık

17,87 Kg / (16,00 Kg)
(Ayaklı / (Ayaksız))

Web kamerası

Hayır

Çoklu ortam

Hayır; İki adet 10 W tümleşik hoparlör

Belgeler ve Uyumluluk

CB; CE; FCC; BSMI; CCC; C Onay İşareti; EAC; TUV; Bauart; PSB; VCCI; UL; TUV-S; SmartWay Transport Partnership (Kuzey Amerika); Microsoft WHQL
Sertifikası

Çevre koruma

Arsenik içermeyen ekran camı; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları

Kutudakiler

Monitör; AC güç kablosu; VGA kablosu; HDMI kablosu; CD (Kullanım Kılavuzu, garanti, sürücüler içerir); Uzaktan kumanda

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 5 yıl Sonraki iş günü
Yalnızca XLarge Monitör
Donanım Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde yerinde HP Desteği alın.

Ürün numarası: UE370E
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HP LD5511 139 cm (55") Geniş Format Ekran
Mesaj Altbilgileri
HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP Collaboration PC with Intel® Unite™ yazılımı ve HP Chromebox ayrı satılır.
HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu
olabilir. Ayrıntılar için bkz www.hp.com.tr/carepack. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal
haklara sahip olabilir ve HP hizmet şartları ve koşulları veya HP Ürününüz ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
3 Duvar montaj donanımı ayrı olarak satılır.
4 Ayrı satılır.
5 Ağ bağlantısı gerekir, ayrı olarak satılır.
6 Skype Kurumsal® için abonelik gerekir.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1

Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olmak için daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgi için www.hp.com/go/hpfs
adresine gidin.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır.
HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
4AA6-8832TRE, Kasım 2016

