Dataark

HP LD5512 4K UHD-konferenceskærm
Brainstorming kan nu vises på en storskærm

Inspirer til samarbejde og
effektivitet blandt små og
mellemstore grupper med den
ekstra store HP LD5512 4K
UHD-skærm. Vis og del alle detaljer
på en 139,7 cm (55”) diagonal
skærm, der har en opløsning på
3840 x 2160 og to indbyggede
stereohøjtalere.

Få det hele med
● Mere en 8 millioner pixels og en opløsning på 3840 x 2160 gør det nemt at læse indhold og giver dig fantastiske
billeder. Den har en bred synsvinkel på 178 grader, så det er stadig nemt at se fra den anden ende af rummet.
Slut den til en samarbejdsklar pc
● Slut skærmen til en HP Elite Slice til mødelokaler, en HP Collaboration-pc med valgfri Intel Unite®-løsning1 eller
HP Chromebox, og gør dit almindelige mødelokale til et samarbejdscenter i verdensklasse.
Lynhurtig installation
● Opret hurtigt forbindelse til videokilden med DisplayPort™, HDMI eller VGA. Du får stereolyd fra to indbyggede
6W-højtalere og kontrolindstillinger med den medfølgende fjernbetjening.
Fremhævede funktioner
● Brug skærmen på en valgfri fod1 i mødelokaler og arbejdsområder, hvor du har brug for at vise data og indhold
på en stor skærm, eller monter2 den på en væg i små rum ved hjælp af det indbyggede VESA-beslag.1
● Din it-investering beskyttes af en 3-års begrænset standardgaranti, så du kan have ro i sindet.
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HP LD5512 4K UHD-konferenceskærm
Specifikationstabel

Produktfarve

Sort og sølv

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

139,7 cm (55")

Skærmtype

ADS med LED-bagbelysning

Panelets aktive område

120,96 x 68,04 cm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

350 cd/m²1

Kontrastforhold

1200:1 statisk1

Responsforhold

8 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:09

Oprindelig opløsning

4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)

Understøttede opløsninger

3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800
x 600; 720 x 400; 640 x 480

Skærmegenskaber

Refleksfri; Valg af sprog; LED-bagbelysning; Betjeningsknapper på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren; Aktivstyring; Antistatisk

Brugerbetjening

Auto; Indgangsstyring; Menu; Minus ("-"); OK; Plus ("+"); Strømforsyning

Indgangssignal

1 VGA; 1 HDMI 2.0; 2 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
med HDCP-understøttelse i DisplayPort™ og HDMI

Porte og stik

1 USB 2.01

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Panelets aktive område: 120,96 x 68,04 cm; Strømforbrug: 130 W (maksimum), 90 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: 4K UHD (3840 x 2160 @
60 Hz)

Mål inklusive stander (B x D x H) 124,16 x 77,97 x 23,74 cm
Mål uden stander (B x D x H)

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

Vægt

14,4 kg (Med fod)

Multimedier

To integrerede højtalere på 6 W

Certificering og
overensstemmelser

VCCI; Grønt J-MOSS-mærke; 25JEITA CP Nr. 27(VOC); JIS C 61000-3-2; PSE(J60950)

Miljøansvar

Bagbelyst skærm uden kviksølv

Overholdelse af standarder for ENERGY STAR®-certificeret
energieffektivitet
Kassens indhold

Netledning til vekselstrøm; DisplayPort™ 1.2-kabel; Dokumentation; HDMI-kabel

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP
DSDsikkerhedsvægmontering

HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til vores skærme. HP Digital Signage Wall
Mount-løsningen med Quick Release og sikkerhedsplade er den nyeste option til brug med HP-branded digitale
signage-LCD-skærme. Vægmontering kan drejes 90 garder, så den kan bruges både liggende og stående, og kan bruges
sammen med en HP 8000-serie USDT pc eller kompatibel tynd klient, så der fås en komplet HP-hardwareløsning.

Produktnummer: Z2J20AA

HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag, kun
XL-skærme

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UE370E
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Fodnoter
Sælges som en konfigurerbar valgmulighed på købstidspunktet.
Fod og vægmonteringshardware sælges separat.

1
2

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
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Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes
i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
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