Avansert brukerkomfort og presentasjonsfunksjoner i en bredskjerm på 19
tommer diagonalt

HP L1945wv 19-tommers bred LCD-skjerm
HP er stolt over å kunne lansere sitt nyeste tilskudd til
Advantage-serien av kontorbredskjermer. HP L1945wv
19-tommers LCD-skjerm tilbyr avanserte ytelsesfunksjoner
og brukerkomfort i et elegant 19-tommers (diagonalt)
bredformat som er laget for brukere som setter pris på
ekspansiv bredformatvisning uansett hvor de arbeider.
Imponerende ytelse
Gled deg over skarpe og klare skjermpresentasjoner fra
den lyssterke 300-nits skjermen med kontrastforhold på
1000:1. 1 Tilleggsfunksjoner inkluderer: forbedret
kabelføring: før kablene ryddig ned på sidene og bak
skjermen; deaktivering av strømknapp: deaktiver
på/av-knappen for å hindre at brukere slår av skjermen,
hvis det er ønskelig; på/av-kontroll for strømlampen:
deaktiverer den grønne strømlampen foran på skjermen for
å minimere distraksjon; rotering av skjermmenyen: roter
menyen til stående retning; fastsatt oppdatering:
optimaliserer innstillinger automatisk; HP Display Assistant:
aktiver tyveriavskrekking og juster skjermbildet via
programvare ved å bruke en mus i stedet for skjermmenyen
og manuelle kontroller.
Sett deg til rette
Finn den mest komfortable visningsstillingen med
160-graders visningsvinkler, vipp og 90 graders rotasjon.
Du kan svinge skjermen fra venstre mot høyre uten å måtte
snu hele foten. Den spesielle lave designen til den
høydejusterbare foten gjør at brukere som ønsker en lavt
plassert skjerm, kan plassere skjermens nedre kant helt
inntil skrivebordet eller forankringsstasjonen.

Fri for bekymringer
HP L1945wv er fullt testet og kvalifisert for funksjonalitet
rett ut av esken og kompatibilitet med bærbare og
stasjonære PCer, tynne klienter og arbeidsstasjoner fra HP.
Den 3-års begrensede garantien har HPs service- og
støtteapparat med 65 000 profesjonelle service- og
støtteteknikere i 160 land over hele verden i ryggen.

HP L1945wv 19-tommers bred LCD-skjerm

Type

Bred TFT (tynnfilmtransistor) med aktiv matrise; Antirefleks- og antistatisk belegg

Bilderør

19-tommers bredskjerm

Visningsområde

19 tommer diagonalt

Visningsvinkel

160° horisontalt, 160° vertikalt

Lysstyrke

300 nits

Kontrastforhold

1000:1

Responshastighet

5 ms

Punkt-/pikselbredde

0,282 mm

Frekvens

Horisontal frekvens: 24 - 83 kHz, Vertikal frekvens: 50 - 76 Hz

Oppløsning

1440 x 900 med 60 Hz (innebygd), alle VESA-modi opp til 1440 x 900 med 60 Hz

Inngangssignal

15-pinners D-sub VGA

Videokabel

VGA

Brukerkontroller (på skjermen)

Lysstyrke, kontrast, posisjonering, fargetemperatur (6500k, 9300k, egendefinert), serienummer, skjerm, klokke, klokkefase, skjermadministrasjon,
tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Basefunksjoner

Vippområde: -5° til + 35° vertikal vipp, svingområde: -45° til +45°, høydejustering: 130 mm, rotering, avtakbar fot

USB 2.0-hub med egen
strømforsyning

USB 2.0-hub: selvforsynt med strøm, to porter (kabel inkludert)

Programvare

HP Display Assistant er et programverktøy for tyverisikring og skjermjustering, fargekalibrering og sikkerhets-/utstyrsadministrasjon ved hjelp av
DDC/CI-protokollen (Display Data Channel Command Interface) på den tilkoblede PCen
Med HP Display LiteSaver kan du angi hvilemodus på forhåndsbestemte tidspunkt for å beskytte skjermen mot bildefastbrenning, oppnå betydelig
redusert strømforbruk og energikostnader og forlenge skjermens levetid
Pivot Pro-programvare fra Portrait Displays, Inc. brukes sammen med PCens innebygde grafikkdriver for å få sømløs oppdatering av stående
skjermbilder med ett museklikk eller én tastaturkommando. Pivot Pro støtter 90-graders stående og liggende visning

Strømforbruk

Maks. 65 watt

Strømforsyning

Automatisk, 100 til 240 V vs, 50 +/-3 Hz til 60 +/-3 Hz

Strømforbruk, ventemodus

2 watt

Fysiske mål (B x D x H)

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

Vekt

6,8 kg

Sertifiseringer, samsvar

TCO’03, ISO 13406-2 VDT Guidelines-godkjenning, CISPR-krav, VCCI-godkjenninger, MIC-krav (Korea), CSA, australsk ACA-godkjenning,
"GS"-merke, TUV-godkjenninger, CE-merket, FCC-godkjenning, ENERGY STAR®-kvalifisert, PC-2001-sertifisert, Microsoft® Windows®-sertifisering
(Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP og Windows Vista®)

Garanti

Begrenset 3 års deler-, arbeid- og på stedet-service, inkludert bakbelysning. Tilgjengelighet varierer etter region. Visse begrensninger og
utelukkelser gjelder. For detaljer, kontakt HP Kundestøtte eller HP Service

1 Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere. Informasjonen som gis her, kan endres uten varsel.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som
følger med de samme produktene og tjenestene. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Microsoft og Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/monitors
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HP L1945wv 19-tommers bred LCD-skjerm

Anbefalt tilbehør
HP høyttalerlist til flatskjerm

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for
multimedia, inkludert stereohøyttalere med fullverdig lydområde samt ekstern kontakt for
hodetelefoner.

Produktnummer: EE418AA
HP Kensington sikkerhetslås

Trygghet på et øyeblikk. Denne praktiske låseenheten festes til maskinvaren og deretter til et
forankringspunkt på arbeidsstedet, noe som sikrer at maskinvaren blir stående akkurat der den
er.

Produktnummer: PC766A

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

