Φύλλο δεδομένων

Οθόνη διασκέψεων 4Κ UHD HP LD5512
Μια μεγάλη οθόνη για την προβολή των καλύτερων ιδεών σας

Δώστε ώθηση στη συνεργασία και
την παραγωγικότητα, σε ομάδες
μικρού και μεσαίου μεγέθους, με
την πολύ μεγάλη οθόνη 4K UHD
HP LD5512. Προβάλετε και
μοιραστείτε κάθε λεπτομέρεια με
ανάλυση 3840 x 2160 σε μια
οθόνη με διαγώνιο 139,7 cm (55”)
με δύο ενσωματωμένα
στερεοφωνικά ηχεία.

Δείτε τα πάντα
● Απολαύστε εξαιρετική αναγνωσιμότητα περιεχομένου και λαμπρές εικόνες από περισσότερα από 8
εκατομμύρια pixel και ανάλυση 3840 x 2160. Εξασφαλίστε εξαιρετική θέαση από κάθε σημείο του δωματίου
με ευρεία γωνία προβολής 178 μοιρών.
Συνεταιριστείτε με έναν υπολογιστή με δυνατότητες συνεργασίας.
● Συνδυάστε την οθόνη με HP Elite Slice for Meeting Rooms, υπολογιστή HP Collaboration με προαιρετική λύση
Intel Unite®1 ή HP Chromebox για να μετατρέψετε την αίθουσα συσκέψεων σε ένα κέντρο συνεργασίας
παγκόσμιας κλάσης.
Εγκαταστήστε σε δευτερόλεπτα
● Συνδεθείτε γρήγορα στην πηγή βίντεο με DisplayPort™, HDMI ή VGA. Απολαύστε στερεοφωνικό ήχο από δύο
ενσωματωμένα ηχεία 6 Watt και ελέγξτε τις ρυθμίσεις με το περιλαμβανόμενο τηλεχειριστήριο.
Χαρακτηριστικά
● Χρησιμοποιήστε την οθόνη με την προαιρετική βάση1 σε αίθουσες συσκέψεων και χώρους εργασίας, όπου
χρειάζεστε ευρεία προβολή δεδομένων και περιεχομένου ή αναρτήστε2 την στον τοίχο με την ενσωματωμένη
βάση στήριξης VESA, όταν ο χώρος είναι μικρός.1
● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών
ετών.
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Πίνακας προδιαγραφών

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο και ασημί

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

139,7 cm (55")

Τύπος οθόνης

ADS με οπισθοφωτισμό LED

Ενεργή περιοχή πίνακα

120,96 x 68,04 cm;

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

350 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1200:1 στατική1

Ρυθμός απόκρισης

8 ms από γκρι σε γκρι1

Λόγος διαστάσεων

16:09

Εγγενής ανάλυση

4K UHD (3.840 x 2.160 στα 60 Hz)

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από τον χρήστη;
Έλεγχος πόρων; Αντιστατική

Χειριστήρια

Auto; Έλεγχος εισόδου; Μενού; Μείον ("-"); OK; Συν ("+"); Τροφοδοσία

Σήμα εισόδου

1 VGA; 1 HDMI 2.0; 2 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
με υποστήριξη HDCP σε DisplayPort™ και HDMI

Θύρες και υποδοχές

1 USB 2.01

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργή περιοχή πίνακα: 120,96 x 68,04 cm; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 130 Watt (μέγιστη), 90 Watt (τυπική), 0,5 Watt (αναμονή); Ανάλυση οθόνης:
4K UHD (3.840 x 2.160 στα 60 Hz)

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 124,16 x 77,97 x 23,74 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x 124,16 x 72,12 x 69,9 mm
Υ)
Βάρος

14,4 kg (Με βάση)

Πολυμέσα

Δύο ενσωματωμένα ηχεία 6 Watt

Πιστοποίηση και συμμόρφωση VCCI; Πράσινο σήμα J-MOSS; 25JEITA-CP No.27(VOC); JIS C 61000-3-2; PSE(J60950)
Περιβαλλοντικά στοιχεία

Oπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Περιεχόμενα συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο DisplayPort™ 1.2; Τεκμηρίωση; Καλώδιο HDMI

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Επιτοίχια βάση στήριξης
ασφαλείας HP DSD

Η HP παρέχει μια σειρά προαιρετικών προϊόντων (πωλούνται ξεχωριστά), σχεδιασμένων να συμπληρώνουν τις οθόνες
μας και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία χρήσης υπολογιστή και προβολής. Η λύση επιτοίχιας στήριξης ψηφιακής
σήμανσης HP με τη δυνατότητα ταχείας απελευθέρωσης και τη βάση ασφαλείας αποτελεί την πιο πρόσφατη επιλογή
που σχεδιάστηκε για χρήση σε οθόνες ψηφιακής σήμανσης LCD με την επωνυμία HP. Η επιτοίχια στήριξη έχει
προσανατολισμό 90 μοιρών για χρήση σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με έναν
υπολογιστή HP 8000 Series USDT ή συμβατό thin client για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης λύσης υλικού, για
πελάτες HP.

Αριθμός προϊόντος: Z2J20AA
Επιτόπια υποστήριξη ΗΡ 5
ετών μόνο για το υλικό με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για οθόνη
XLarge

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: UE370E
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1
2

Πωλείται ως επιλογή με δυνατότητα διαμόρφωσης κατά την αγορά.
Η βάση και το εξάρτημα ανάρτησης στον τοίχο πωλούνται ξεχωριστά.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1

Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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