Προηγμένα χαρακτηριστικά άνεσης χρήστη και παρουσίασης σε μια ευρεία
οθόνη 19 ιντσών διαγωνίως

Ευρεία οθόνη LCD HP L1945wv 19 ιντσών
Η HP παρουσιάζει το νεότερο μέλος της σειράς
επαγγελματικών οθονών ευρείας προβολής Advantage. Η
ευρεία οθόνη LCD 19 ιντσών HP L1945wv προσφέρει τα
προηγμένα χαρακτηριστικά απόδοσης και άνεσης χρήστη σε
μια κομψή οθόνη ευρείας προβολής, 19 ιντσών διαγωνίως,
σχεδιασμένη για χρήστες που επιθυμούν ευρεία προβολή,
όπου κι αν εργάζονται.
Εντυπωσιακή απόδοση
Απολαύστε καθαρή, υψηλής ανάλυσης παρουσίαση στην
οθόνη, χάρη στο λόγο αντίθεσης 1000:1 και τη
φωτεινότητα 300 nit. 1 Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά
περιλαμβάνουν: Βελτιωμένη διαχείριση καλωδίων:
τακτοποίηση των καλωδίων στις πλευρές και πίσω από την
οθόνη. Απενεργοποίηση κουμπιού λειτουργίας:
απενεργοποίηση του κουμπιού λειτουργίας για να αποτραπεί
η απενεργοποίηση της οθόνης, εάν το επιθυμείτε. Έλεγχος
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης LED λειτουργίας:
απενεργοποίηση της πράσινης φωτεινής ένδειξης
λειτουργίας στην πρόσοψη ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
περισπασμοί. Περιστροφή μενού OSD: περιστροφή του
μενού σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Ρύθμιση της
ανανέωσης: αυτόματη βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων. HP
Display Assistant: ενεργοποίηση της αποτροπής κλοπής και
ρύθμιση της οθόνης μέσω λογισμικού, χρησιμοποιώντας το
ποντίκι αντί της προβολής στην οθόνη (OSD) και των
χαρακτηριστικών χειροκίνητου ελέγχου.

Άνεση
Βρείτε την πιο βολική θέση με γωνίες προβολής 160
μοιρών, με κλίση και περιστροφή 90 μοιρών γύρω από τον
άξονα. Η περιστροφή μόνο της κεφαλής επιτρέπει τη
μετακίνηση του πίνακα της οθόνης από τα αριστερά προς
τα δεξιά, ανεξάρτητα από την περιστροφή ολόκληρης της
βάσης. Η ειδική λειτουργία σχεδίασης χαμηλού σημείου της
βάσης που προσαρμόζεται κατά ύψος επιτρέπει την
τοποθέτηση του κάτω μέρους της πρόσοψης της οθόνης
κοντά στο γραφείο ή το σταθμό σύνδεσης, για χρήστες που
προτιμούν χαμηλά τη θέση της οθόνης.
Εξασφαλίστε την ηρεμία σας
Η οθόνη HP L1945wv έχει υποβληθεί σε πλήρη έλεγχο και
έχει εγκριθεί για λειτουργία αμέσως μετά την
αποσυσκευασία και είναι συμβατή με φορητούς και
επιτραπέζιους υπολογιστές, thin client και σταθμούς
εργασίας της HP. Η τριετής περιορισμένη εγγύηση βασίζεται
στις υπηρεσίες της HP και την υποστήριξη από 65.000
επαγγελματίες πληροφορικής σε 160 χώρες παγκοσμίως.

Ευρεία οθόνη LCD HP L1945wv 19 ιντσών

Τύπος

Active Matrix TFT ευρείας προβολής (thin film transistor); Αντιθαμβωτικές και αντιστατικές επιστρώσεις

Σωλήνας εικόνας

19 ίντσες σε ευρεία προβολή

Ορατή περιοχή

19 ίντσες διαγώνια

Γωνία θέασης

160° οριζόντια, 160° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

300 nits

Λόγος αντίθεσης

1000:1

Ταχύτητα απόκρισης

5 ms

Βήμα κουκκίδας/εικονοκυττάρου

0,282 mm

Συχνότητα

Οριζόντια συχνότητα: 24-83 , Κατακόρυφη συχνότητα: 50-76 Hz

Ανάλυση

1440 x 900 στα 60 Hz (εγγενής), όλες οι λειτουργίες VESA έως 1440 x 900 στα 60 Hz

Σήμα εισόδου

D-sub VGA 15 ακίδων

Καλώδια εικόνας

VGA

Χειριστήρια (εμφάνιση στην οθόνη)

Φωτεινότητα, αντίθεση, τοποθέτηση, θερμοκρασία χρώματος (6500k, 9300k, προσαρμοσμένη), σειριακός αριθμός, οθόνη, ρολόι, φάση ρολογιού,
διαχείριση οθόνης, επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Βασικά χαρακτηριστικά

Εύρος κλίσης: -5° έως 35° κατακόρυφη κλίση, εύρος οριζόντιας περιστροφής: -45° έως +45°, ρύθμιση ύψους: 130 mm, περιστροφή γύρω από
άξονα, με προσαρτώμενη βάση

Ενεργός διανομέας USB 2.0

Διανομέας USB 2.0: αυτοτροφοδοτούμενος, δύο θύρες (περιλαμβάνεται καλώδιο)

Λογισμικό

Το HP Display Assistant είναι λογισμικό που αποτρέπει την κλοπή και επιτρέπει τη ρύθμιση της οθόνης, τη βαθμονόμηση των χρωμάτων και τη
διαχείριση ασφάλειας/εξοπλισμού με χρήση του πρωτοκόλλου Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) του συνδεδεμένου υπολογιστή.
Το HP Display LiteSaver επιτρέπει τον προγραμματισμό της λειτουργίας αδράνειας σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα για προστασία της
οθόνης από τη συγκράτηση ειδώλου, τη δραστική μείωση της κατανάλωσης και του κόστους ενέργειας και την επέκταση της διάρκειας ζωής της
οθόνης. Το λογισμικό Pivot Pro από την Portrait Displays, Inc. επικοινωνεί με το πρόγραμμα οδήγησης γραφικών του PC και επιτρέπει την
απρόσκοπτη κατακόρυφη επανασχεδίαση της οθόνης με το πάτημα ενός κουμπιού του ποντικιού ή με μια εντολή του πληκτρολογίου. Το Pivot Pro
υποστηρίζει κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό 90 μοιρών

Κατανάλωση ισχύος

65 watt μέγιστη

Τροφοδοσία

Αυτόματη ανίχνευση, 100 έως 240 VAC, 50 +/-3 Hz έως 60 +/-3 Hz

Κατανάλωση ισχύος, αναμονή

2 watt

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Βάρος

6,8 kg

Πιστοποιήσεις, συμμορφώσεις

TCO’03, έγκριση κατευθυντηρίων γραμμών ISO 13406-2 VDT, απαιτήσεις CISPR, εγκρίσεις VCCI, απαιτήσεις MIC (Κορέα), CSA, έγκριση ACA για
την Αυστραλία, σήμανση “GS”, εγκρίσεις TUV, σήμανση CE, έγκριση FCC, πιστοποίηση ENERGY STAR®, πιστοποίηση PC-2001, πιστοποίηση
Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP και Windows Vista®)

Εγγύηση

Περιορισμένη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή, συμπεριλαμβανομένου φωτισμού οθόνης. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά
περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών ή το τμήμα εξυπηρέτησης της HP

1 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Οι πραγματικές επιδόσεις μπορεί να είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες. Οι
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί αν αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
Οι ονομασίες Microsoft και Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Windows Vista είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα που ανήκει στην κυβέρνηση των Η.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/monitors
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Συνιστώμενα αξεσουάρ
Ράβδος ηχείων για επίπεδη οθόνη
HP

Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες
υποστήριξης πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων στερεοφωνικών ηχείων με πλήρες ηχητικό εύρος
και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: EE418AA
Κλειδαριά ασφαλείας HP
Kensington

Ξενοιάστε άμεσα. Αυτή η εύχρηστη συσκευή κλειδώματος καλωδίων συνδέεται με τον εξοπλισμό
σας και, στη συνέχεια, ασφαλίζεται σε σταθερό σημείο του χώρου εργασίας σας, διασφαλίζοντας
την απόλυτη ακινητοποίηση του εξοπλισμού.

Αριθμός προϊόντος: PC766A

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

