Dataark

HP LD5512 4K UHD konferanseskjerm
En storskjermdemonstrasjon for optimal problemløsing og "brainstorming"

Inspirer til samarbeid og
produktivitet i små og mellomstore
grupper med den ekstra store HP
LD5512 4K UHD-skjermen. Vis og
del alle detajer i oppløsningen
3840 x 2160 på en 139,7 cm (55”
diagonalt) stor skjerm med
integrerte doble stereohøyttalere.

Se alt
● Opplev glimrende lesbarhet og strålende bildegjengivelse fra mer enn 8 millioner piksler og en oppløsning på
3840 x 2160. Oppnå gode visningsforhold fra hele rommet med en visningsvinkel på 178 grader.
Bli partner med en samarbeidsutvidet PC
● Gjør om det hverdagslige konferanserommet til et samarbeidssenter i verdensklasse med en HP Elite Slice for
møterom, HP Collaboration PC med valgfri Intel® Unite™-løsning1 eller HP Chromebox.
Enkel konfigurering
● Du kan raskt koble til videokilden med DisplayPort™, HDMI eller VGA. Opplev stereolyd fra to integrerte 6 watts
høyttalere, og reguler innstillinger med den inkluderte fjernkontrollen.
Med
● Bruk skjermen på et valgfritt stativ1 i konferanserom og arbeidsområder der du trenger god oversikt over data og
innhold, eller monter2 skjermen på en vegg i trange omgivelser med det integrerte VESA-festet.1
● Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti.
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HP LD5512 4K UHD konferanseskjerm
Spesifikasjonstabell

Produktfarge

Svart og sølv

Skjermstørrelse (diagonalt)

139,7 cm (55")

Skjermtype

ADS m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

120,96 x 68,04 cm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

350 cd/m²1

Kontrastforhold

1200:1 statisk1

Responsgrad

8 ms grå til grå1

Sideforhold

16:09

Innebygd oppløsning

4K UHD (3840 x 2160 ved 60 Hz)

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Språkvalg; LED-baklys; Skjermkontroller; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Utstyrskontroll; Antistatisk

Brukerkontroller

Auto; Inndatakontroll; Meny; Minus (-); OK; Pluss (+); Strøm

Inngangssignal

1 VGA; 1 HDMI 2.0; 2 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
med HDCP-støtte på DisplayPort™ og HDMI

Porter og kontakter

1 USB 2.01

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Panelets aktive område: 120,96 x 68,04 cm; Beskrivelse av strømforbruk: 130 W (maks.), 90 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: 4K UHD
(3840 x 2160 ved 60 Hz)

Mål med stativ (B x D x H)

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

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

14,4 kg (Med fot)

Multimedier

To 6 watts integrerte høyttalere

Sertifisering og overholdelse av VCCI; J-MOSS grønt merke; 25JEITA-CP nr. 27 (VOC); JIS C 61000-3-2; PSE (J60950)
lover og forskrifter
Miljømessig

Kvikksølvfri skjermbakbelysning

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Innhold i esken

Strømledning; DisplayPort™ 1.2-kabel; Dokumentasjon; HDMI-kabel

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år for deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP LD5512 4K UHD konferanseskjerm
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP DSD Security
veggmontering

HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å utfylle skjermene dine og forbedre den
generelle databehandlings- og visningsopplevelsen. HPs veggfeste for digital skiltvisning med hurtigutløsing og
sikkerhetsplate er det nyeste tilbehøret som er laget for bruk med LCD-skjermer for digital skiltvisning fra HP. Veggfestet
har et 90 graders svinghengsel for bruk liggende eller stående, og kan brukes sammen med en USDT-PC i 8000-serien
fra HP eller kompatibel tynnklient for å skape en komplett maskinvareløsning for HP-kunder.

Produktnummer: Z2J20AA

HP 5 år maskinvarestøtte kun
for ekstra stor skjerm, neste
virkedag

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UE370E
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HP LD5512 4K UHD konferanseskjerm
Fotnoter
1
2

Solgt som et konfigurerbart tilvalg på kjøpstidspunktet.
Stativ og veggmonteringsutstyr selges separat.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
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