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HP LD5512 4K UHD-vergaderdisplay

Presentaties op grote schermen om optimaal te brainstormen

Inspireer kleine en middelgrote
groepen met samenwerking en
productiviteit met het extra grote
HP LD5512 4K UHD-display. Toon
en deel elk detail in een resolutie
van 3840 x 2160 op een 55 inch
(139,7 cm) schermmet twee
geïntegreerde stereospeakers.

Zie alles
● U kunt content uitstekend lezen en genieten van schitterende beelden van meer dan 8 miljoen pixels met een
resolutie van 3840 x 2160. U krijgt een geweldig uitzicht vanuit de hele kamer met inkijkhoeken van 178 graden.

Partner met een pc voor samenwerking
● Koppel het display met een HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP Collaboration pc met optionele Intel
Unite®-oplossing1 of HP Chromebox om uw alledaagse vergaderplek om te vormen tot een eersteklas
samenwerkingscentrum.

Snelle installatie
● Maak snel verbinding met uw videobron met DisplayPort™, HDMI of VGA. Geniet van stereogeluid van twee
geïntegreerde speakers van 6 watt en bedieningsinstellingen met de meegeleverde afstandsbediening.

Pluspunten
● Gebruik het display op een optionele standaard1 in vergader- en werkruimtes waar een grote weergave van data
en content nodig is of monteer2 het met de ingebouwde VESA-optie op de muur in kleine ruimtes.1

● Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar.
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Specificatietabel

Productkleur Zwart en zilver

Schermformaat (diagonaal) 139,7 cm (55 inch)

Type scherm ADS m/led-backlight

Actief schermoppervlak 120,96 x 68,04 cm;

Beeldhoek 178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid 350 cd/m²1

Contrastverhouding 1200:1 statisch1

Responspercentage 8 ms grijs naar grijs1

Aspectratio 16:9

Standaardresolutie 4K UHD (3840 x 2160 bij 60 Hz)

Ondersteunde resoluties 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

Schermkenmerken Ontspiegeld; Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Programmeerbaar door gebruiker; Apparatuurbeheer; Antistatisch

Gebruikersinstellingen Auto; Ingangssignaal; Menu; Min (-); OK; Plus (+); Voeding

Invoersignaal 1 VGA; 1 HDMI 2.0; 2 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
met HDCP-ondersteuning op DisplayPort™ en HDMI

Poorten en connectoren 1 USB 2.01

Ingangsspanning Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik Actief schermoppervlak: 120,96 x 68,04 cm; Stroomverbruik - omschrijving: 130 watt (max), 90 watt (gem), 0,5 watt (stand-by); Schermresolutie: 4K UHD
(3840 x 2160 bij 60 Hz)

Afmetingen met standaard (b x
d x h)

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

Afmetingen zonder standaard
(b x d x h)

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

Gewicht 14,4 kg (Met standaard)

Multimedia Twee geïntegreerde 6-watt speakers

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

Milieu Kwikvrij backlit-scherm

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd

Inhoud van de doos Netsnoer; DisplayPort™ 1.2-kabel; Documentatie; HDMI-kabel

Garantie 3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP DSD Security wandsteun HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als aanvulling op onze monitoren, om uw computer nog

prettiger te gebruiken en comfortabeler te kijken. De HP Digital Signage wandmontage-oplossing met Quick Release en
veiligheidsplaat is de nieuwste optie voor gebruik met HP Digital Signage LCD-schermen. De wandsteun kan 90 graden
roteren naar een liggende of staande positie en kan samen met een HP 8000 serie USDT pc of compatibele thin client
worden gebruikt om een complete hardware-oplossing voor HP klanten te creëren.
Bestelnr.: Z2J20AA

HP 5 jaar, hardwaresupport
op volgende werkdag, alleen
voor extra grote monitor

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite HW ondersteuning op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: UE370E



Datasheet

HP LD5512 4K UHD-vergaderdisplay

Messaging, voetnoten
1Wordt bij aanschaf verkocht als configureerbare optie.
2 Standaard en wandmontagemateriaal worden apart verkocht.

Technische specificaties disclaimers
1 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing
zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden
meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of
weglatingen in dit document.
ENERGY STAR® en het ENERGY STAR®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van het United States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ en het
DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen.
USB Type-C™ is een handelsmerk van USB Implementers Forum.
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