גיליון נתונים

צג לניהול שיחות ועידה HP LD5512 4K UHD

תצוגה של מסך גדול לסיעור המוחות המוצלח ביותר שלך

תן השראה לשיתוף פעולה
ופרודוקטיביות בין קבוצות קטנות
ובינוניות עם המסך הגדול במיוחד HP
 .LD5512 4K UHDהצג ושתף כל פרט
ברזולוציה של  3840 x 2160על מסך
בגודל  139.7ס"מ ) 55אינץ'( באלכסון
עם שני רמקולי סטריאו משולבים.

באפשרותך לראות הכל
● תוכל להתנסות בקריאות מעולה של תוכן עם תמונות יפהפיות הודות ליותר מ -8מיליון פיקסלים ורזולוציה של .3840 x 2160
קבל תצוגות נהדרות מכל רחבי החדר עם זווית צפייה רחבה של  178מעלות.

התחבר עם שותפים באמצעות מחשב ממוטב לשיתוף פעולה
●
הוסף לצג את  HP Collaboration PC ,HP Elite Slice for Meeting Roomsעם פתרון ® Intel Uniteאופציונלי 1או HP
 Chromeboxכדי להפוך את חדר הישיבות הרגיל שלך למרכז של שיתוף פעולה ברמה עולמית.
הגדר בקלות
●
התחבר במהירות למקור הווידאו שלך עם ™ HDMI ,DisplayPortאו  .VGAבאפשרותך ליהנות משמע סטריאו משני רמקולים
משולבים של  6ואט ולשלוט בהגדרות עם השלט הרחוק המצורף.
כולל
● השתמש בצג על מעמד אופציונלי 1בחדרי ישיבות ובסביבות עבודה שבהם אתה זקוק לתצוגות של נתונים ותוכן בקנה מידה גדול,
או תלה אותו 2על הקיר בחללים קטנים עם ערכת  VESAהמשולבת1.
●
תוכל להיות סמוך ובטוח שהשקעתך ב IT-נתמכת באמצעות אחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים.
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צג לניהול שיחות ועידה HP LD5512 4K UHD
טבלת מפרטים

צבע מוצר

שחור וכסוף

גודל תצוגה )באלכסון(

 139.7ס"מ ) 55אינץ'(

אזור לוח פעיל

 68.04 x 120.96ס"מ;

סוג תצוגה

זווית צפייה
בהירות

 ADSעם תאורת  LEDאחורית

 178°אופקי;  178°אנכי
350 cd/m²

1

יחס ניגודיות

 1,200:1סטטי

יחס רוחב-גובה

16:09

יחס תגובה

רזולוציה טבעית

1

 8אלפיות השניה  -אפור לאפור

1

רזולוציה של  3,840 x 2,160) 4H UHDב -60הרץ(

רזולוציות נתמכות

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

פקדים למשתמש

אוטומטי; בקרת הזנה; תפריט; מינוס )" ;("-אישור; פלוס )" ;("+הפעלה

יציאות ומחברים

יציאת USB 2.01

צריכת מתח

אזור לוח פעיל 68.04 x 120.96 :ס"מ; תיאור צריכת מתח 130 :ואט )מרבי( 90 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך :רזולוציה של 3,840 x 2,160) 4H UHD
ב -60הרץ(

מאפייני תצוגה

אות קלט

מתח במבוא

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(
ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

משקל

מולטימדיה

ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; בקרת נכסים; אנטי-סטטי
יציאת  ;VGAיציאת  2 ;HDMI 2.0יציאות  ;HDMI 1.4יציאת DisplayPort™ 1.2
עם תמיכת  HDCPב DisplayPort™-וHDMI-
מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

 23.74 x 77.97 124.16 xס"מ
 69.9 x 72.12 124.16 xמ"מ
 14.4ק"ג )עם מעמד(

 2רמקולים משולבים של  6ואט

אישור ותאימות

 ;VCCIסימון ירוק של PSE(J60950) ;J-MOSS; 25JEITA-CP No.27(VOC); JIS C 61000-3-2

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

מאושר על-ידי ®ENERGY STAR

אחריות

אחריות מוגבלת ל -3שנים הכוללת  3שנים לשירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.

סביבתי

תכולת האריזה

תאורת תצוגה אחורית ללא כספית

כבל מתח  ;ACכבל  ;DisplayPort™ 1.2תיעוד; כבל HDMI
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צג לניהול שיחות ועידה HP LD5512 4K UHD
אביזרים ושירותים )לא כלול(
הרכבה על הקיר HP DSD
Security Wall Mount

 HPמציעה מגוון מוצרים אופציונליים )כל אחד מהם נמכר בנפרד( שתוכננו כדי להשלים את הצגים שלנו ולשפר את חוויית המחשוב
והצפייה הכוללת .פתרון  HP Digital Signage Wall Mount Solutionעם  Quick Releaseולוח אבטחה הוא האפשרות החדשה ביותר
לשימוש עם צגי  LCDלשילוט דיגיטלי של  .HPהמעמד לקיר כולל ציר של  90מעלות לשימוש בכיוון לאורך או לרוחב ,וניתן להשתמש בו ביחד
עם מחשב  HP 8000 Series USDT PCאו עם  Thin Clientתואם כדי לספק פתרון חומרה מלא ללקוחות .HP

תמיכה של  HPבחומרה של צג
 XLargeבלבד ,באתר הלקוח,
ביום העבודה הבא ,למשך 5
שנים

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה
אינה ניתנת לפתרון מרחוק.
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צג לניהול שיחות ועידה HP LD5512 4K UHD
הערות שוליים להעברת הודעות

 1נמכר כאפשרות ניתנת להגדרה במועד הרכישה.
 2מעמד ורכיבי חומרה להרכבה על קיר נמכרים בנפרד.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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