Duży komfort użytkowania i funkcje prezentacyjne w 19-calowym monitorze
panoramicznym

19-calowy panoramiczny monitor LCD HP
L1945wv
HP ma zaszczyt zaprezentować najnowszą pozycję w
rodzinie biznesowych monitorów szerokoekranowych z
serii Advantage. Panoramiczny monitor LCD HP L1945wv
o przekątnej 19" oferuje zaawansowane funkcje
zwiększające wydajność i wygodę użytkowania zawarte
w eleganckim ekranie, który został zaprojektowany dla
użytkowników doceniających obraz panoramiczny w
każdym miejscu pracy.

Imponująca wydajność
Wyraźny, czysty obraz w wysokiej rozdzielczości z
kontrastem 1000:1 i jasnością 300 cd/m2. 1 Dodatkowe
funkcje obejmują: lepsze uporządkowanie kabli —
przewody są prowadzone w dół po obu stronach i za
monitor; blokada przycisku zasilania — w razie potrzeby
umożliwia wyłączenie przycisku zasilania, co zapobiega
wyłączeniu monitora; włączanie/wyłączanie kontrolki
zasilania — można wyłączyć zieloną kontrolkę zasilania z
przodu monitora, co zapobiega rozpraszaniu uwagi; obrót
menu OSD — możliwość obrotu menu ekranowego do
pozycji pionowej; ustawienie odświeżania —
automatyczna optymalizacja ustawień; HP Display
Assistant: można włączyć zabezpieczenie przed
kradzieżą lub zmienić ustawienia wyświetlania za pomocą
myszy, zamiast posługiwania się menu OSD.
Wygodna praca
Monitor można ustawić w optymalnej pozycji dzięki
dużemu kątowi widzenia (160°), możliwości pochylenia
ekranu i zmiany jego orientacji o 90°. Panel można
obracać w lewo lub w prawo bez poruszania podstawą.
Specjalny system regulacji wysokości pozwala opuścić
dolną krawędź panelu prawie do samego blatu biurka lub
stacji dokowania.

Praca bez stresu
Monitor HP L1945wv został dokładnie przetestowany i
może być używany zaraz po rozpakowaniu. Jest zgodny z
notebookami, komputerami stacjonarnymi, terminalami
ThinClient i stacjami roboczymi HP. Jest objęty trzyletnią
ograniczoną gwarancją oraz kompleksowym serwisem i
pomocą techniczną HP. Usługi te świadczy 65 tys.
specjalistów w dziedzinie usług informatycznych i pomocy
technicznej w 160 krajach na całym świecie.

19-calowy panoramiczny monitor LCD HP L1945wv

Typ

Panoramiczna aktywna matryca TFT (thin film transistor); Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna

Kineskop

19-calowy ekran panoramiczny

Widoczny obszar obrazu

przekątna 19 cali

Kąt podglądu

160° w poziomie, 160° w pionie

Jasność

300 nitów

Współczynnik kontrastu

1000:1

Poziom reakcji

5 ms

Rozstaw plamki/pikseli

0,282 mm

Częstotliwość

Częstotliwość pozioma: 24-83 kHz, Częstotliwość pionowa: 50-76 Hz

Rozdzielczość

1440x900 przy 60 Hz (własna), wszystkie tryby VESA do 1440x900 przy 60 Hz

Sygnał wejściowy

15-stykowe złącze VGA typu D-Sub

Kabel monitora

VGA

Sterowanie (menu ekranowe)

Jasność, kontrast, położenie, temperatura koloru (6500 K, 9300 K, niestandardowa), numer seryjny, wyświetlanie, zegar, faza sygnału
zegarowego, zarządzanie monitorem, powrót do ustawień fabrycznych

Funkcje podstawowe

Zakres przechyłu: -5°– +35° (przechył pionowy), zakres obrotu: od -45° do +45°, regulacja wysokości: 130 mm, możliwość obrotu zmieniającego
orientację ekranu z poziomej na pionową, odłączana podstawa

Koncentrator USB 2.0 z własnym
zasilaniem

Koncentrator USB 2.0: własne zasilanie, dwa porty (kabel w zestawie)

Oprogramowanie

Oprogramowanie HP Display Assistant umożliwia ochronę przed kradzieżą, regulację ustawień monitora, kalibrację kolorów oraz zarządzanie
zabezpieczeniami i zasobami za pośrednictwem komputera z wykorzystaniem protokołu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI)
funkcja HP Display LiteSaver pozwala użytkownikowi zaprogramować określony czas przejścia w tryb uśpienia, co zabezpiecza monitor przed
utrwalaniem obrazu, radykalnie obniża zużycie i koszty energii oraz wydłuża okres eksploatacji monitora
Oprogramowanie Pivot Pro firmy Portrait Displays Inc. współpracuje z kartą graficzną zainstalowaną w komputerze użytkownika, umożliwiając
zmianę orientacji obrazu na pionową jednym kliknięciem myszki lub za pomocą polecenia wydanego z klawiatury. Oprogramowanie Pivot Pro
obsługuje zarówno poziomą, jak i pionową orientację obrazu po obróceniu urządzenia o 90°

Zużycie energii

maksymalnie 65 W

Zasilacz

Automatyczne rozpoznawanie napięcia wejściowego, zakres od 100 do 240 V, od 50 Hz (+/-3 Hz) do 60 Hz (+/-3 Hz)

Pobór mocy, czuwanie

2W

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

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

Waga

6,8 kg

Certyfikaty, spełniane normy

TCO’03, zgodność z wytycznymi ISO 13406-2 VDT, zgodność z wymogami CISPR, zgodność z normą VCCI, zgodność z wymogami MIC
(Korea), CSA, zgodność z australijską normą ACA, certyfikat GS Mark, zgodność z normą TUV, znak CE, zgodność z normą FCC, zgodność z
normą ENERGY STAR®, certyfikat PC-2001, certyfikat Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft
Windows XP oraz Windows Vista®)

Gwarancja

Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu.
Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta HP

1 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywiste parametry mogą się różnić. Informacje zawarte w
niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym
lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors
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Zalecane akcesoria
Listwa głośników HP do monitora z
płaskim ekranem

Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet
funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości
dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: EE418AA
Zamek zabezpieczający HP
Kensington Security Lock

Coś dla tych, którzy boją się o sprzęt. Tę poręczną blokadę z kablem wystarczy zaczepić z
jednej strony do urządzenia, a z drugiej do nieruchomego miejsca zaczepienia — dzięki temu
sprzęt na pewno będzie zawsze na swoim miejscu.

Numer produktu: PC766A

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

