Podatkovni list

Zaslon za konference HP LD5512 4K UHD
Predstavitev na velikem zaslonu za najboljše zamisli

Z izjemno velikim zaslonom HP
LD5512 4K UHD navdihnite
sodelovanje in storilnost v majhnih
in srednje velikih skupinah. Na
zaslonu z diagonalo 139,7 cm (55
palcev) in ločljivostjo 3840 x 2160 z
dvema vgrajenima stereo
zvočnikoma lahko prikažete in z
drugimi delite vsako podrobnost.

Nastavite vse
● Izkusite odlično berljivost vsebine in čudovite slike, ki jih zagotavljata več kot 8 milijonov slikovnih točk in ločljivost
3840 x 2160. 178-stopinjski široki vidni kot zagotavlja odlično sliko od kjerkoli v sobi.
Sodelujte z računalnikom, izboljšanim za sodelovanje
● Zaslon lahko povežete z napravo HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP-jevim osebnim računalnikom za
sodelovanje z dodatno rešitvijo Intel Unite®1, ali z računalnikom HP Chromebox in spremenite običajno
konferenčno sobo v vrhunsko središče za sodelovanje.
Končajte nastavitev v nekaj trenutkih
● S priključkom DisplayPort™, HDMI ali VGA se lahko hitro povežete z virom videa. Uživajte v stereo zvoku, ki ga
zagotavljata dva vgrajena 6-vatna zvočnika in nadzirajte nastavitve s priloženim daljinskim upravljalnikom.
Posebnosti
● V konferenčnih sobah in delovnih prostorih, v katerih potrebujete prikaz podatkov in vsebine v velikem merilu,
postavite zaslon na dodatno stojalo1, v majhnih prostorih pa ga namestite2 na steno z vgrajenim nosilcem VESA.1
● Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo.
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Zaslon za konference HP LD5512 4K UHD
Tabela specifikacij

Barva izdelka

Črno-srebrn

Velikost zaslona (diagonala)

139,7 cm (55 palcev)

Vrsta prikaza

Zaslon ADS z osvetlitvijo LED od zadaj

Aktivno območje plošče

120,96 x 68,04 cm;

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

350 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statično kontrastno razmerje 1200 : 11

Razmerje odzivov

8 ms iz sive v sivo1

Razmerje širine/višine

16 : 09

Privzeta ločljivost

4K UHD (3840 x 2160 pri 60 Hz)

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; zaslonski kontrolniki; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; nadzor virov; zaščita proti statični
elektriki

Nadzor uporabnika

Samodejno; upravljanje vhodnega signala; meni; minus (»–«); OK; plus (»+«); vklop/izklop

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 priključek HDMI 2.0; 2 priključka HDMI 1.4; 1 priključek DisplayPort™ 1.2
s podporo za HDCP na vratih DisplayPort™ in HDMI

Vrata in priključki

1 vrata USB 2.01

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Aktivno območje plošče: 120,96 x 68,04 cm; Poraba energije – opis: 130 W (največ), 90 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 4K
UHD (3840 x 2160 pri 60 Hz)

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

14,4 kg (S podstavkom)

Večpredstavnost

Dva 6-vatna vgrajena zvočnika

Certifikat in skladnost

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

Okolju prijazno

Osvetlitev monitorja od zadaj brez živega srebra

Ustreznost za električno
učinkovitost

Potrdilo ENERGY STAR®

Vsebina škatle

Električni kabel; kabel DisplayPort™ 1.2; dokumentacija; kabel HDMI

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno jamstvo za dele in delo. V veljavi so določene omejitve in izključitve.
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Zaslon za konference HP LD5512 4K UHD
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Varna stenska namestitev HP
DSD

HP ponuja različne dodatne izdelke (naprodaj posebej), ki so zasnovani kot dodatna oprema za monitorje in izboljšajo
celotno delovanje in prikaz. Stenski nosilec HP Digital Signage z mehanizmom Quick Release in Security Plate je
najnovejša možnost, zasnovana za uporabo s HP-jevimi LCD zasloni z digitalnim podpisom. Stenski nosilec ima nagib 90°
za uporabo v ležečem ali pokončnem položaju in ga lahko uporabljate skupaj z računalnikom HP 8000 Series USDT ali
združljivim lahkim odjemalcem, kar omogoča celovito rešitev strojne opreme za HP-jeve stranke.

Številka izdelka: Z2J20AA

HP-jeva 5-letna podpora
samo za strojno opremo
monitorjem XLarge s
popravilom naslednji delovni
dan

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka: UE370E
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Zaslon za konference HP LD5512 4K UHD
Opombe k sporočilom
1
2

Naprodaj kot možnost, ki jo je treba konfigurirati ob nakupu.
Stojalo in strojna oprema za montažo sta naprodaj ločeno.

Tehnične specifikacije zanikanja
1

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
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