Nebývalý komfort uživatele a funkce pro prezentace na širokoúhlé obrazovce
s úhlopříčkou 19 palců

19-ti palcový širokoúhlý LCD monitor HP L1945wv
Společnost HP představuje nejnovější přírůstek do rodiny
širokoúhlých pracovních monitorů série Advantage. 19-ti
palcový širokoúhlý monitor LCD HP L1945wv nabízí lepší
funkce a uživatelský komfort na elegantní širokoúhlé
obrazovce s úhlopříčkou 19 palců navržené pro uživatele,
kteří při práci oceňují širokoúhlé zobrazení, ať už pracují
kdekoliv.
Působivý výkon
Vychutnejte si ostré a jasné prezentace ve vysokém
rozlišení na obrazovce s kontrastním poměrem 1000:1 a
jasem 300 cd/m2. 1 Další funkce zahrnují: lepší správu
kabelů: vedení kabelů bez problémů dolů po stranách a
za monitorem; Zneprovoznění napájecího tlačítka: funkci
zneprovoznění napájecího tlačítka, která v případě
potřeby brání vypnutí monitoru uživatelem;
zapnutí/vypnutí indikátoru napájení: vypnutí zeleného
indikátoru napájení na přední části panelu a minimalizuje
rušení při práci; Otáčení nabídky OSD: otáčení nabídky
do orientace na výšku; nastavení obnovení: automatická
optimalizace nastavení; nástroj HP Display Assistant
umožňuje ochranu před krádeží a nastavení obrazu na
displeji pomocí softwaru a myši namísto nabídky OSD a
ručního nastavení.
Větší pohodlí
Možnost nalezení nejpohodlnější polohy sledování díky
pozorovacímu úhlu 160 stupňů, noze a čepu s možností
rotace o 90 stupňů. Čelní čep umožňuje otáčet
obrazovkou doleva a doprava nezávisle na stojanu.
Speciální možnost nastavení výšky umožňuje snížit spodní
část monitoru blíže k povrchu stolu nebo dokovací stanici
pro uživatele, kteří upřednostňují níže položenou
obrazovku.

Bezstarostné používání
Displej HP byl plně otestován a vyhovuje požadavkům na
provoz ihned po zakoupení i požadavkům na podporu
notebooků, stolních počítačů, tenkých klientů a pracovních
stanic společnosti HPL1945wv . Tříletá limitovaná záruka
je podporována službami společnosti HP, které jsou
zajištěny díky 65 000 odborníků technické podpory a
služeb v oblasti IT ve 160 zemích po celém světě.
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Typ

Širokoúhlá aktivní obrazovka TFT (tenká tranzistorová vrstva); Ochrana před oslněním a antistatická vrstva

Velikost monitoru

Širokoúhlý, úhlopříčka 19 palců

Viditelná plocha zobrazení

Úhlopříčka 19 palců

Úhel zobrazení

160 ° vodorovně, 160 ° svisle

Jas

300 nitů

Kontrastní poměr

1000:1

Rychlost odezvy

5 ms

Velikost/rozteč bodu

0,282 mm

Frekvence

Vodorovná frekvence: 24 - 83 kHz, svislá frekvence: 50 – 76 Hz

Rozlišení

1 440 x 900 při 60 Hz (nativní), všechny režimy VESA až do rozlišení 1 440 x 900 při 60 Hz

Vstupní signál

15kolíkový konektor D-sub VGA

Videokabel

VGA

Uživatelské ovládací prvky
(nabídka na obrazovce)

Jas, kontrast, pozice obrazu, teplota barev (6 500 K, 9 300 K, vlastní), sériové číslo, displej, hodiny, taktovací fáze, správa monitoru, výrobní
nastavení

Základní funkce

Rozsah náklonu: svislé naklopení -5° až +35°, rozsah otočení: -45° až +45°, nastavení výšky: 130 mm, rotace, připojitelný podstavec

Samostatně napájený rozbočovač
USB 2.0

Rozbočovač USB 2.0: samostatné napájení, dva porty (včetně kabelu)

Software

HP Display Assistant je softwarový nástroj, který umožňuje ochranu před krádeží, nastavení monitoru, kalibraci barev a správu
zabezpečení/prostředků pomocí protokolu DDC/CI připojeného počítače
HP Display LiteSaver umožňuje plánovat režimy spánku v přednastavenou dobu, což poskytuje ochranu monitoru před vypálením obrazu, výrazné
snížení spotřeby a nákladů za energii a prodlužuje životnost monitoru
Software Pivot Pro od společnosti Portrait Displays, Inc. spolupracuje s nativním grafickým ovladačem osobního počítače, čímž umožňuje dokonalé
překreslení obrazovky na výšku pomocí tlačítka myši nebo klávesy. Software Pivot Pro podporuje obraz na výšku či šířku (90 stupňů)

Spotřeba energie

maximálně 65 W

Napájení

Automatické přizpůsobení, 100 až 240 V stř., 50 +/-3 Hz až 60 +/-3 Hz

Spotřeba energie, v režimu spánku

2 W

Rozměry (šířka × hloubka × výška)

44,6 × 5,9 × 30,1 cm

Hmotnost

6,8 kg

Certifikáty a normy

Certifikát TCO’03, schválení směrnic ISO 13406-2 VDT, požadavky CISPR, schválení VCCI, požadavky MIC (Korea), CSA, schválení ACA
(Austrálie), značka „GS”, schválení TUV, značení CE, schválení FCC, oprávnění ENERGY STAR®, certifikát PC-2001, certifikát kompatibility se
systémem Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP a Windows Vista®)

Záruka

Omezená tříletá záruka na součásti, práci a servis u zákazníka, včetně podsvícení. Dostupnost záruky se v jednotlivých oblastech liší. Záruka
podléhá konkrétním omezením a výjimkám. Podrobné informace získáte od oddělení podpory zákazníků nebo služeb společnosti HP.

1 Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně
vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Windows Vista je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/monitors
4AA1-9293CSE. Květen 2008
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Doporučené příslušenství
Reprosoustava pro ploché panelové
monitory HP

Snadno se připevňuje ke spodnímu okraji monitoru pro rozšíření o multimediální funkce včetně
stereofonních reproduktorů s plným zvukovým rozsahem a konektoru pro sluchátka.

Produktové číslo: EE418AA
Bezpečnostní zámek HP Kensington
Security Lock

Pro pocit bezpečí. Tento kabelový zámek připoutá váš hardware k pevnému kotevnímu bodu
ve vaší kanceláři. Máte tedy jistotu, že hardware nikdo bez vašeho vědomí neodnese.

Produktové číslo: PC766A

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

