Karta produktu

Monitor 4K UHD HP LD5512 do telekonferencji
Prezentacje na dużym ekranie umożliwią najbardziej efektywne burze
mózgów

Zachęcaj do współpracy małe i
średnie zespoły za pomocą bardzo
dużego monitora 4K UHD HP
LD5512. Pokazuj i udostępniaj
najdrobniejsze szczegóły w
rozdzielczości 3840 × 2160 na
monitorze z ekranem o przekątnej
139,7 cm (55″) z dwoma
wbudowanymi głośnikami stereo.

Pełny obraz danych
● Doskonała czytelność treści i wspaniały obraz dzięki ponad 8 mln pikseli i rozdzielczości 3840 × 2160.
Doskonała widoczność nawet z drugiego końca pomieszczenia, kąt oglądania 178 stopni.
Doskonała współpraca dzięki komputerowi przeznaczonemu do telekonferencji
● Możliwość zestawiania monitora z komputerami HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP Collaboration z
opcjonalnym rozwiązaniem Intel Unite®1 oraz HP Chromebox pozwala zmienić zwykłą salę konferencyjną w
światowej klasy centrum telekonferencyjne.
Błyskawiczna konfiguracja
● Szybkie podłączanie do źródeł sygnału wideo dzięki portom DisplayPort™, HDMI i VGA. Dźwięk stereo z dwóch
wbudowanych głośników 6 W i zmiana ustawień za pomocą pilota (w zestawie).
Obejmuje
● Tego monitora z opcjonalną podstawą1 można używać w pomieszczeniach konferencyjnych i miejscach pracy, w
których potrzebny jest widok danych i innych treści w dużym powiększeniu. Można go też zamontować na
ścianie2 małego pomieszczenia za pomocą dołączonego uchwytu VESA.1
● Standardowa, trzyletnia ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych.
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Tabela specyfikacji

Kolor produktu

Czarny i srebrny

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

139,7 cm (55″)

Typ wyświetlacza

ADS z podświetleniem LED

Aktywny obszar panelu

120,96 × 68,04 cm;

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

350 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

1200:1 statyczny1

Wskaźnik odpowiedzi

8 ms (od szarości do szarości)1

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość własna

4K UHD (3840 × 2160 przy 60 Hz)

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Kontrola zasobów; Powłoka
antystatyczna

Kontrolki użytkownika

Tryb Auto; Ustawienia sygnału wejściowego; Menu; Minus („−”); OK; Plus („+”); Zasilanie

Sygnał wejściowy

1 port VGA; 1 port HDMI 2.0; 2 porty HDMI 1.4; 1 port DisplayPort™ 1.2
z obsługą HDCP na portach DisplayPort™ i HDMI

Porty i złącza

1 USB 2.01

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii

Aktywny obszar panelu: 120,96 × 68,04 cm; Opis poboru energii elektrycznej: 130 W (maks.), 90 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości);
Rozdzielczość ekranu: 4K UHD (3840 × 2160 przy 60 Hz)

Wymiary ze stojakiem (szer. x
głęb. x wys.)

124,16 × 77,97 × 23,74 cm

Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

124,16 × 72,12 × 69,9 mm

Waga

14,4 kg (Z podstawą)

Multimedia

Dwa wbudowane głośniki o mocy 6 W

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

VCCI; Oznaczenie J-MOSS; 25JEITA-CP nr 27 (VOC); JIS C 61000-3-2; PSE (J60950)

Ochrona środowiska

Podświetlenie niezawierające rtęci

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®

Zawartość opakowania

Przewód zasilający AC; Przewód DisplayPort™ 1.2; Dokumentacja; Przewód HDMI

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Zabezpieczony uchwyt
ścienny HP DSD

HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie), które stanowią dopełnienie monitora,
usprawniają korzystanie z komputera i zapewniają znakomitą jakość obrazu. Zestaw do bezpiecznego montażu na ścianie
z uchwytem Quick Release i systemem zabezpieczającym Security Plate to najnowsza opcja przeznaczona do
użytkowania z monitorami LCD HP Digital Signage. Zestaw do montażu na ścianie umożliwia obrót o 90 stopni, co
pozwala ustawić monitor w orientacji poziomej lub pionowej. W ten sposób można stworzyć kompletne rozwiązanie
sprzętowe obejmujące komputery HP 8000 Ultra-slim lub zgodne klienty uproszczone HP.

Numer produktu: Z2J20AA

5-letnie wsparcie sprzętowe
HP w następnym dniu
roboczym tylko dla
monitorów XLarge

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez
zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Numer produktu: UE370E
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Przypisy dotyczące wiadomości
1
2

Sprzedawane jako opcja do skonfigurowania przy zakupie.
Podstawka i osprzęt do montażu na ścianie są sprzedawane oddzielnie.

Dane techniczne zastrzeżenia
1

Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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