Folha de Dados

Monitor 4K UHD HP LD5512 para Conferências
Um monitor imponente para o seu sucesso

Inspire grupos de pequena e média
dimensão para a colaboração e
produtividade, com o imponente
Monitor 4K UHD HP LD5512.
Revele e partilhe os mais ínfimos
detalhes com resolução 3840 x
2160 num monitor de 139,7 cm
(55 pol.) que incorpora dois
altifalantes.

Veja tudo
● Desfrute da excelente legibilidade dos seus conteúdos e da incrível qualidade de imagem, com mais de 8
milhões de píxeis e resolução 3840 x 2160. Desfrute de uma incrível experiência de visualização em toda a
divisão graças a ângulos de visualização amplos de 178º.
Melhore a sua experiência de conferência com um PC concebido para conferências
● Emparelhe o monitor com um HP Elite Slice for Meeting Rooms, um PC de Colaboração HP com solução Intel
Unite®1 opcional ou um HP Chromebox para tornar a sua sala de conferências diárias num centro de colaboração
de excelência.
Configuração rápida e simplificada
● Ligue-se rapidamente à sua fonte de vídeo através de DisplayPort™, HDMI ou VGA. Desfrute de áudio em estéreo
reproduzido por altifalantes de 6 W incorporados e controle as definições com o comando remoto.
Características
● Utilize o monitor instalado em um suporte1 opcional em salas de conferências e espaços de trabalho onde
necessita de apresentar dados e conteúdos em grande formato, ou instale-o2 numa parede em espaços
pequenos com o adaptador VESA integrado.1
● Usufrua tranquilamente do seu equipamento, isto porque o mesmo é coberto por uma garantia limitada normal
de três anos.
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Monitor 4K UHD HP LD5512 para Conferências
Tabela de especificações

Cor do Produto

Preto e Prateado

Dimensão do ecrã (diagonal)

139,7 cm (55 pol.)

Tipo de ecrã

ADS com retroiluminação LED

Área ativa do painel

120,96 x 68,04 cm;

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

350 cd/m²1

Relação de contraste

1200:1 estático1

Razão de resposta

8 ms cinza para cinza1

Proporção

16:09

Resolução nativa

UHD 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz)

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Antirreflexo; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador; Controlo de recursos; Antiestático

Controlos de utilizador

Auto; Controlo de entrada; Menu; Menos ("-"); OK; Mais ("+"); Ligar/Desligar

Sinal de entrada

1 Porta VGA; 1 Porta HDMI 2.0; 2 Portas HDMI 1.4; 1 Porta DisplayPort™ 1.2
Suporte para HDCP em DisplayPort, HDMI e HDMI

Portas e Ligações

1 USB 2.01

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Área ativa do painel: 120,96 x 68,04 cm; Descrição do Consumo de Energia: 130 W (máximo), 90 W (típico), 0,5 W (em modo de espera); Resolução do
ecrã: UHD 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz)

Dimensões com suporte (L x P x 124,16 x 77,97 x 23,74 cm
A)
Dimensões sem suporte (L x P x 124,16 x 72,12 x 69,9 mm
A)
Peso

14,4 kg (Com suporte)

Multimédia

Dois altifalantes incorporados (6 W)

Certificação de conformidade

VCCI; Marcação J-Moss; 25JEITA-CP n.º 27 (compostos orgânicos voláteis); JIS C 61000-3-2; PSE (J60950)

Meio ambiente

Retroiluminação de ecrã sem mercúrio

Conformidade com standards
de eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®

Conteúdo da embalagem

Cabo de alimentação de CA; Cabo DisplayPort™ 1.2; Documentação; Cabo HDMI

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão de obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Montagem de parede de
segurança HP DSD

A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos separadamente) concebidos para completar os nossos
monitores e aumentar a experiência de computação de forma geral. A solução de Sinal Digital HP para Instalar em Parede
com Libertação Rápida e Placa de Segurança é a mais recente opção concebida para ser utilizada com os ecrãs LCD de
sinal digital da HP. O suporte de parede tem uma rotação de 90 para utilizar na vertical ou horizontal, e pode ser utilizado
juntamente com um PC HP da série 8000 USDT ou compatível com thin client para criar uma solução completa para
clientes HP.

Número do produto: Z2J20AA

Suporte HP, 5 anos, dia útil
seguinte, apenas monitores
extremamente grandes

Obtenha 5 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, prestado por
um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema de forma remota.

Número do produto: UE370E
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Rodapés com mensagens
1
2

Vendido como uma opção configurável no momento da compra.
O suporte e o hardware de montagem em parede são vendidos em separado.

Especificações técnicas renúncias
1

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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