Datablad

HP LD5512 4K UHD-skärm för konferenser
En stor skärm för effektiv brainstorming

Främja samarbete och
produktivitet i små och medelstora
arbetsgrupper med en extra stor
HP LD5512 4K UHD-skärm. Visa
och dela alla detaljer med en
upplösning på 3840 x 2160 på en
139,7 cm (55 tum) skärm med
dubbla integrerade
stereohögtalare.

Se allt
● Upplev överlägsen läsbarhet och högkvalitativa bilder med över 8 miljoner pixlar och en upplösning på 3840 x
2160. Tydlig bild från alla platser i rummet med en betraktningsvinkel på 178 grader.
Kombinera med en samarbetsoptimerad dator
● Anslut skärmen till en HP Elite Slice för mötesrum, HP Collaboration-dator med Intel Unite®-lösning som tillval1
eller HP Chromebox och förvandla ett vanligt konferensrum till ett samarbetscenter i världsklass.
Kom igång på nolltid
● Anslut snabbt till videokällan med DisplayPort™, HDMI eller VGA. Njut av stereoljud från två inbyggda högtalare
på 6 W och gör inställningarna med den medföljande fjärrkontrollen.
Höjdpunkter
● Använd skärmen med stativ1 (tillval) i konferensrum och på kontoret för storformatsvisning av data och innehåll,
eller montera2 på väggen i mindre lokaler med det integrerade VESA-fästet.1
● Du kan vara trygg eftersom din IT-investering har stöd av tre års begränsad standardgaranti.
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HP LD5512 4K UHD-skärm för konferenser
Specifikationstabell

Produktens färg

Svart och silver

Bildskärmsstorlek (diagonalt)

139,7 cm (55 tum)

Bildskärmstyp

ADS med LED-bakgrundsbelysning

Kretskort, aktivt område

120,96 x 68,04 cm;

Betraktningsvinkel

178° horisontellt; 178° vertikalt

Ljusstyrka

350 cd/m²1

Bildkvot

1200:1 statiskt1

Svarskvot

8 ms grått till grått1

Höjd-bredd-förhållande

16:09

Inbyggd upplösning

4K UHD (3840 x 2160 vid 60 Hz)

Upplösningar som stöds

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

Skärmegenskaper

Antireflexbehandlad; Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Skärmkontroller; Plug and play; Kan programmeras av användaren; Asset Control; Antistatisk

Användarkontroller

Auto; Inmatningskontroll; Meny; Minus (”-”); OK; Plus (”+”); Ström

Insignal

1 VGA; 1 HDMI 2.0; 2 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
med HDCP-stöd för DisplayPort™ och HDMI

Portar och anslutningar

1 USB 2.01

Inström

Inspänning: 100 till 240 V~

Strömförbrukning

Kretskort, aktivt område: 120,96 x 68,04 cm; Strömförbrukning, beskrivning: 130 W (max), 90 W (standard), 0,5 W (vänteläge); Skärmupplösning: 4K UHD
(3840 x 2160 vid 60 Hz)

Mått med stativ (B x D x H)

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

Mått utan stativ (B x D x H)

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

Vikt

14,4 kg (med stativ)

Multimedia

Två integrerade högtalare på 6 W

Certifiering och
regelefterlevnad

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

Miljö

Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad

Medföljer

Nätsladd; DisplayPort™ 1.2-kabel; Dokumentation; HDMI-kabel

Garanti

3 års begränsad garanti inklusive 3 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.
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Tillbehör och tjänster (ingår ej)
HP DSD, säker väggmontering

HP erbjuder ett sortiment av tillvalsprodukter (säljs separat) som är framtagna för att komplettera våra bildskärmar och
ge en bättre total dator- och bildskärmsupplevelse. HPs väggmonteringslösning för digitala skyltar med snabbkoppling
och säkerhetsplatta är det senaste tillvalet som tagits fram för att användas med digitala LCD-skyltskärmar från HP.
Väggmonteringsanordningen har en 90-graders svängtapp för liggande eller stående position och kan användas
tillsammans med en HP 8000 Series USDT PC eller en kompatibel tunn klient för att ge HPs kunder en komplett
maskinvarulösning.

Produktnummer: Z2J20AA

HP 5 års hårdvarusupport
nästa arbetsdag, endast
XLarge-skärm

Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på
distans.

Produktnummer: UE370E
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Fotnoter om meddelandetjänster
1
2

Säljs som ett konfigurerbart alternativ vid inköpstillfället.
Stativ och delar för väggfäste säljs separat.

Avsägelser angående tekniska specifikationer
1

Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.
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