Záznamový list

Obrazovka pre konferencie HP LD5512 4K UHD
Conferencing Displej
Veľkoplošný výklad pre vaše najlepšie myšlienky

Podporte spoluprácu a produktivitu
v menších a stredne veľkých
pracovných skupinách pomocou
mimoriadne veľkej obrazovky HP
LD5512 4K UHD. Zobrazte a
zdieľajte každý detail v rozlíšení
3840 x 2160 na obrazovke s
uhlopriečkou 139,7 cm (55”) s
dvomi vstavanými stereofónnymi
reproduktormi.

Zobrazte všetko naraz
● Vychutnajte si vynikajúcu čitateľnosť a zobrazovanie v úžasnej kvalite vďaka 8 miliónom pixelov v rozlíšení 3840
x 2160. Na obrazovku budete mať skvelý pohľad z celej miestnosti vďaka zornému uhlu 178-stupňov.
Využite pomoc počítača so zosilnenými funkciami pre spoluprácu
● Doplňte displej nástrojmi HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP Collaboration PC s voliteľným riešením Intel
Unite®1 alebo HP Chromebox a z vašej bežnej konferenčnej miestnosti sa stane centrum pre spoluprácu svetovej
triedy.
Okamžité nastavenie
● Rýchlo sa pripojte k zdrojom videí cez porty DisplayPort™, HDMI alebo VGA. Vychutnajte si zvuk dvoch vstavaných
6 W reproduktorov, ktoré môžete nastavovať diaľkovým ovládačom.
Funkcie
● V konferenčných miestnostiach a na pracoviskách, kde sa vyžaduje veľkoplošné zobrazenie údajov a obsahu,
môžete monitor používať s voliteľným stojanom1 a v menších priestoroch ho môžete zavesiť na stenu využitím
integrovaného systému VESA2.1
● Pracujte bez obáv s vedomím, že vaša investícia do IT je zabezpečená štandardnou trojročnou obmedzenou
zárukou.
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Tabuľka s technickými údajmi

Farba produktu

Čierna a strieborná

Rozmer monitora (uhlopriečka) 139,7 cm (55")
Typ obrazovky

ADS s podsvietením LED

Aktívna oblasť panela

120,96 x 68,04 cm;

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

350 cd/m²1

Pomer kontrastu

1 200 : 1 (statický)1

Miera odozvy

8 ms sivá – sivá1

Aspect ratio (Pomer strán)

16 : 9

Natívne rozlíšenie

4K UHD (3840 x 2160 pri 60 Hz)

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

Antireflexný povrch; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; Ovládanie nastavení;
Antistatický

Používateľské ovládače

Automatické; Ovládanie vstupu; Ponuka; Mínus („-“); OK; Plus („+“); Napájanie

Vstupný signál

1 VGA; 1 HDMI 2.0; 2 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
Podpora HDCP cez porty DisplayPort™ a HDMI

Porty a konektory

1x USB 2.01

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Aktívna oblasť panela: 120,96 x 68,04 cm; Popis spotreby energie: 130 W (maximálne), 90 W (typicky), 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky:
4K UHD (3840 x 2160 pri 60 Hz)

Rozmery s podstavcom (Š x H x 124,16 x 77,97 x 23,74 cm
V)
Rozmery bez podstavca (Š x H x 124,16 x 72,12 x 69,9 mm
V)
Hmotnosť

14,4 kg (So stojanom)

Multimédiá

Dva integrované 6 W reproduktory

Osvedčenie a zhoda

VCCI; Zelená značka J-MOSS; 25JEITA-CP No.27 (VOC); JIS C 61000-3-2; PSE (J60950)

Okolitý

Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti

Zhoda s normami energetickej Certifikácia ENERGY STAR®
efektívnosti
Obsah balenia

Sieťový napájací kábel; Kábel DisplayPort™ 1.2; Dokumentácia; Kábel HDMI

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Bezpečnostný držiak na stenu
HP DSD

HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne), ktoré sú navrhnuté aby spolupracovali s
našimi monitormi a zvyšovali celkový zážitok z používania počítača a sledovania. Riešenie pripevnenia na stenu HP Digital
Signage s Quick Release a Security Plate je najnovšia možnosť navrhnutá na používanie s digitálnymi LCD obrazovkami
značky HP. Montáž na stenu má 90 stupňový uhol otočenia pre používanie vo vertikálnej aj horizontálnej polohe a môže
byť použitý spolu s počítačmi radu HP 8000 USDT alebo kompatibilným tenkým klientom pre vytvorenie úplného
hardvérového riešenia pre zákazníkov HP.

Číslo produktu: Z2J20AA

5-ročná podpora HP pre
hardvér veľkoformátového
displeja v nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 5 rokov.

Číslo produktu: UE370E
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Poznámky v krátkych správach
1
2

Predáva sa ako konfigurovateľný doplnok v čase nákupu.
Stojan a montážna súprava na stenu sa predávajú samostatne.

Technické špecifikácie zrieknutie
1

Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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