Specifikace

Konferenční displej HP LD5512 4K UHD
Prezentace s velkou obrazovkou umožňuje ideální brainstorming

Staňte se inspirací podněcující
spolupráci a produktivitu v malých
a středních skupinách díky
mimořádně velké obrazovce HP
LD5512 4K UHD. Zobrazte a
sdílejte každý detail díky rozlišení 3
840 x 2 160 na 139,7cm (55") na
obrazovce s dvěma integrovanými
stereofonními reproduktory.

Zobrazte vše
● Užívejte si vynikající čitelnost obsahu a úchvatný obraz s více než 8 miliony pixelů a rozlišením 3 840 x 2 160.
Využijte skvělého výhledu z celého pokoje díky 178° širokým pozorovacím úhlům.
Pořiďte si počítač se zaměřením na spolupráci
● Spárujte displej s počítačem HP Elite Slice pro zasedací místnosti, HP Collaboration s volitelným řešením Intel
Unite®1 nebo HP Chromebox a proměňte tak obyčejnou konferenční místnost na špičkové centrum pro
spolupráci.
Bleskové nastavení
● Využijte rychlého připojení ke zdroji videa přes porty DisplayPort™, HDMI nebo VGA. Užívejte si stereofonní zvuk
ze dvou integrovaných 6W reproduktorů a upravujte nastavení pomocí dodaného ovladače.
Funkce
● Využijte volitelný podstavec1 displeje v konferenčních místnostech a na pracovištích, kde je zapotřebí prezentovat
data a obsah ve větším podání, nebo jej připevněte2 na stěnu pomocí integrovaného držáku VESA, což zase
oceníte v menších místnostech.1
● Buďte v klidu, neboť vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní tříletou omezenou zárukou.
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Tabulka s technickými údaji

Barva produktu

Černá a stříbrná

Velikost displeje (úhlopříčka)

139,7 cm (55")

Typ monitoru

ADS s podsvícením LED

Aktivní oblast panelu

120,96 x 68,04 cm;

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

350 cd/m²1

Kontrastní poměr

1 200 : 1 statické1

Poměr odezvy

8 ms (šedá – šedá)1

Poměr stran

16:09

Nativní rozlišení

4K UHD (3 840 x 2 160 při 60 Hz)

Podporovaná rozlišení

3 840 x 2 160; 2 560 x 1 600; 2 560 x 1 440; 1 920 x 1 080; 1 600 x 1 200; 1 680 x 1 050; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 768; 1 280 x 720; 1 024 x
768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Správa prostředků; Antistatická úprava

Uživatelské ovládací prvky

Automaticky; Ovládání vstupů; Nabídka; Mínus („-“); OK; Plus („+“); Napájení

Vstupní signál

1 port VGA; 1 port HDMI 2.0; 2 porty HDMI 1.4; 1 port DisplayPort™ 1.2
s podporou HDCP na portech DisplayPort™ a HDMI

Porty a konektory

1 USB 2.01

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Aktivní oblast panelu: 120,96 x 68,04 cm; Spotřeba energie, popis: 130 W (maximální), 90 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: 4K
UHD (3 840 x 2 160 při 60 Hz)

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

124,16 x 77,97 x 23,74 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

124,16 x 72,12 x 69,9 mm

Hmotnost

14,4 kg (Se stojanem)

Multimédia

Dva integrované 6W reproduktory

Certifikace a soulad s předpisy VCCI; Zelené označení J-MOSS; 25JEITA-CP č. 27 (VOC); JIS C 61000-3-2; PSE (J60950)
Ekologické informace

Podsvícení displeje bez obsahu rtuti

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®

Co je obsaženo v krabici

Napájecí kabel; Kabel DisplayPort™ 1.2; Dokumentace; Kabel HDMI

Záruka

Tříletá omezená záruka, včetně tříleté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Upevňovací nástěnný držák
HP DSD

Společnost HP nabízí řadu volitelných produktů (dodávaných zvlášť), které jsou navrženy tak, aby doplňovaly naše
monitory a zlepšily celkový pocit práce s počítačem. Řešení HP Digital Signage Wall Mount Solution s úchytkou pro snadné
připojení a bezpečnostní deskou je nejnovější možností navrženou k použití s digitálními směrovými ukazateli s displejem
LCD. Úchytka na zeď je vybavena otočným kloubem pro umístění na výšku či na šířku. Lze ji použít v kombinaci s počítači
HP 8000 řady USDT nebo kompatibilním tenkým klientem, a zajistit tak úplné hardwarové řešení pro klienty společnosti
HP.

Produktové číslo: Z2J20AA

5 let hardwarové podpory HP
s reakcí následující pracovní
den pouze pro
velkoformátové monitory

Získejte pro své zařízení pětiletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: UE370E
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Poznámky pod čarou se zprávami
1
2

Prodává se jako konfigurovatelné příslušenství v okamžiku nákupu.
Podstavec a příslušenství pro montáž na stěnu se prodávají samostatně.

Technické specifikace zřeknutí
1

Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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