Nagyobb kényelem és bővített prezentációs lehetőségek 19 hüvelykes
képátlóval rendelkező szélesvásznú képernyőben

HP L1945wv 19 hüvelykes széles képernyős
LCD-monitor
A HP büszkén mutatja be az Advantage sorozatú
szélesképernyős üzleti célú monitorcsalád legújabb tagját.
A HP L1945wv 19 hüvelykes széles képernyős LCD-monitor
fejlett teljesítményjellemzőket és a felhasználók kényelmét
növelő funkciókat nyújt egy elegáns, 19 hüvelykes
képátlóval rendelkező szélesvásznú képernyőben, amely a
széles képernyőt kedvelők számára ideális, munkahelytől
függetlenül.
Meggyőző teljesítmény
A pengeéles, kristálytiszta és nagyfelbontású online
prezentációkról az 1000:1 kontrasztarány és a 300 nit
fényerejű képernyő gondoskodik. 1 További jellemzők:
továbbfejlesztett kábelrendezés: a kábelek egyszerűen
elvezethetők a monitor oldalán és hátoldalán;
bekapcsológomb letiltása: szükség esetén letilthatja a
bekapcsológombot, így megakadályozhatja, hogy a
felhasználók kikapcsolják a monitort; tápellátásjelző LED
ki-/bekapcsoltságát vezérlő elem: a zavaró tényezők
minimalizálásához letiltja az elöl található zöld
tápellátásjelző fényt; képernyőmenü forgatása: menü
forgatása portré üzemmódba; frissítés beállítása:
beállítások automatikus optimalizálása; HP Display
Assistant: a szoftver segítségével a képernyőmenü (OSD)
és a kézi vezérlőgombok helyett egérrel állítható be a
lopásgátló, illetve a kijelző tulajdonságai is.
Helyezze magát kényelembe
A 160 fokos látószög, a dönthető és 90 fokban
elforgatható képernyő segíti a legkényelmesebb betekintési
pozíció megtalálását. A forgó fejrésznek köszönhetően a
monitor a talptól függetlenül balra és jobbra mozgatható.
A különlegesen alacsony kialakításnak köszönhetően a
monitor alsó széle egészen közel lehet az asztalhoz vagy
a dokkolóállomáshoz, ami rendkívül előnyös azok
számára, akik az alacsonyan ülő képernyőt kedvelik.

Stresszmentes működés
A HP L1945wv monitoron végzett tesztek és minősítések
gondoskodnak arról, hogy a kicsomagolás után azonnal
együttműködjenek a HP hordozható és asztali
számítógépeivel, vékony klienseivel, illetve
munkaállomásaival. A három éves korlátozott garancia
mögött a világ 160 országának 65 000 informatikai
szervizes és támogatási szakembere által biztosított átfogó
HP szerviz- és támogatási szolgáltatás áll.
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Típus

Széles képernyős, aktív mátrixos TFT-képernyő (vékonyréteg-ellenállású kijelző); Tükröződésmentes és antisztatikus bevonatok

Képcső

19 hüvelykes széles képernyő

Látható képterület

Átlósan 19 hüvelykes

Megtekintési szög

160° vízszintesen, 160° függőlegesen

Fényerő

300 nit

Kontrasztarány

1000:1

Válaszidő

5 ms

Képponttávolság

0,282 mm

Frekvencia

Vízszintes képfrissítési frekvencia: 24-83 kHz, függőleges frekvencia: 50-76 Hz

Felbontás

1440 x 900 képpontos felbontás 60 Hz-en (natív mód) és 1440 x 900 képpontos felbontásig (60 Hz) minden VESA üzemmódban

Bemeneti jel

15 érintkezős D-sub VGA-csatlakozó

Videokábel

VGA

Képernyőn megjelenő felhasználói
vezérlőelemek

Fényerő, kontraszt, pozicionálás, színhőmérséklet, (6500k, 9300k, egyéni), sorozatszám, képernyő, óra, órajelfázis, monitorkezelés, gyári
beállítások visszaállítása

Alapjellemzők

Billenési szögtartomány: függőleges döntési szög -5° és +35° között, forgathatóság: -45°és +45° között, magasságállítás: 130 mm,
forgathatóság, felcsatolható talp

Saját áramellátású USB 2.0 hub

USB 2.0 hub: gondoskodik saját áramellátásáról, két port (kábel mellékelve)

Szoftver

A HP Display Assistant szoftvereszköz a csatlakozott számítógép Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokollja segítségével
biztosítja a lopásvédelmet és a monitor beállításainak kezelését, a színbeállítást és a biztonsági beállítások/eszközök kezelését
A HP Display LiteSaver funkcióval a képernyő előre megadott időpontokban készenléti üzemmódba áll, elősegítve ezzel a képernyő beégés elleni
védelmét, az energiafogyasztás jelentős csökkentését, valamint a monitor élettartamának növelését
a Portrait Displays, Inc. cég Pivot Pro szoftverje az alkalmazott grafikai illesztővel együttműködve lehetővé teszi, hogy az álló helyzetbe forgatott
kép egyetlen egérkattintással, ill. billentyűzetparanccsal tökéletesen megjelenjen. A Pivot Pro támogatja a 90°-kal elforgatott, álló és fekvő
képmegjelenítést

Energiafogyasztás

maximum 65 watt

Áramellátás

Automatikus érzékelés, 100–240 V~, 50 (+/-3) Hz – 60 (+/-3) Hz

Áramfogyasztás, felfüggesztett mód 2 watt
Méretek (sz x h x m)

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

Súly

6,8 kg

Tanúsítványok, megfelelőségi
információ

TCO’03, ISO 13406-2 VDT előírások által jóváhagyva, CISPR követelmények, VCCI jóváhagyások, MIC (koreai) követelmények, CSA, Ausztráliai
(ACA) jóváhagyás, „GS" jelölés, TUV jóváhagyások, CE jelölés, FCC jóváhagyás, ENERGY STAR® által minősített, PC-2001-tanúsítvány,
Microsoft® Windows®-tanúsítvány (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP és Windows Vista®)

Garancia

Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban
vehető igénybe. Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy
szervizével.

1 Minden teljesítményjellemző a HP összetevők gyártói által megadott általános jellemző; a tényleges teljesítmény lehet nagyobb és kisebb is. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül
megváltoztathatók.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban
és/vagy más országokban nyilvántartásba vett védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors
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Ajánlott kiegészítők
HP hangszórócsík lapmonitorokhoz

Könnyedén a monitor alsó pereméhez fogatható komplett multimédiás kiegészítő, amely a teljes
hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: EE418AA
HP Kensington biztonsági zár

Lelki nyugalom egy pillanat alatt. Ez az ügyes kis kábelzáras eszköz az Ön hardveréhez
csatlakozik, amelyet a munkahely egy fix pontjához erősítve gondoskodhat róla, hogy a
hardver pontosan ott maradjon, ahol kell.

Termékszám: PC766A

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

