Conforto avançado para o utilizador e funções de apresentação num ecrã de
19 pol. na diagonal de aspecto panorâmico

Monitor LCD panorâmico de 19 pol. HP L1945wv
A HP está orgulhosa de apresentar a adição mais recente
à família de monitores panorâmicos da série Advantage.
O ecrã panorâmico HP L1945wv 19 pol. LCD oferece o
desempenho avançado e conforto do utilizador num ecrã
elegante de 19 pol. na diagonal concebido para
utilizadores que preferem a visualização panorâmica,
onde quer que trabalhem.
Excepcional performance
Desfrute de apresentação nítida, de alta resolução no ecrã
com ecrã com taxa de contraste de 1000:1 e 300-nit. 1
As funções adicionais incluem: gestão de cabos
melhorada: arrumação dos cabos pela parte lateral e
posterior do monitor; desactivação de botão de energia:
desactiva o botão para evitar que os utilizadores
desliguem o monitor, se pretendido; controlo LED energia
on/off: desactiva a luz verde de energia na frente para
minimizar distracções; rotação menu OSD: roda o menu
na orientação vertical; definir Actualizar: optimiza
automaticamente as definições; HP Display Assistant:
activa a protecção contra roubos e ajusta a imagem do
ecrã com software usando um rato em vez de onscreen
display (OSD) e controlos manuais.
Instale-se confortavelmente
Encontre a posição mais confortável com ângulos de 160
graus, inclinação e rotação de 90 graus em torno de um
eixo horizontal. A rotação apenas da cabeça permite
mover o monitor para a esquerda ou direita independente
da rotação da base. A função especial de baixo ponto de
altura ajustável permite posicionar o bisel perto da
secretária ou estação de ancoragem para utilizadores que
preferem um ecrã mais baixo.

Desfrute de tranquilidade
O monitor L1945wv HP foi totalmente testado e
qualificado para proporcionar funcionalidade e
compatibilidade, à saída da embalagem, com os
notebooks, desktops, thin clients, e workstations HP. A
garantia limitada de três anos está salvaguardada pela
assistência e suporte de TI da HP, que conta com mais de
65.000 profissionais em 160 países, espalhados por todo
o mundo.
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Tipo

TFT de matriz activa aspecto panorâmico (transístor de película fina); Revestimentos anti-reflexo e anti-estático

Tubo de imagem

19 polegadas ecrã panorâmico

Área de imagem visualizável

19 polegadas na diagonal

Ângulo de visualização

160° na horizontal, 160° na vertical

Luminosidade

300 nits

Relação de contraste

1000:1

Taxa de resposta

5 ms

Espaçamento de pixels

0,282 mm

Frequência

Frequência horizontal: 24-83 kHz, Frequência vertical: 50-76 Hz

Resolução

1440 x 900 @ 60 Hz (nativa), todos modos VESA até 1440 x 900 @ 60 Hz

Sinal de entrada

D-sub de 15 pinos VGA

Cabo de vídeo

VGA

Controlos do utilizador
(apresentação no ecrã)

Brilho, contraste, posicionamento, temperatura cor (6500k, 9300k, personalizada), nº série, ecrã, relógio, fase horária, gestão de monitor,
reposição de fábrica

Funcionalidades da base

Ângulos de inclinação: -5° até + 35° de inclinação vertical, ângulos de rotação: -45° até +45°, ajuste de altura: 130 mm, rotação, base amovível

Hub USB 2.0 com alimentação
própria

Hub USB 2.0: auto-alimentado, duas portas (cabo incluído)

Software

O HP Display Assistant é um utilitário de software que permite desencorajamento de roubo e ajuste do monitor, a calibragem de cor e a gestão
de segurança/recursos, utilizando o protocolo Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) de um PC ligado
O HP Display LiteSaver permite programar o modo Inactivo para horas predefinidas, para ajudar a proteger o monitor contra a retenção de
imagem, reduzir drasticamente o consumo e os custos de energia, e aumentar o tempo de vida útil do monitor
O software Pivot Pro da Portrait Displays, Inc. interage com o driver nativo de gráficos de um PC, de modo a permitir redesenhar o ecrã na
vertical, fazendo simplesmente um clique no rato ou premindo uma tecla. O Pivot Pro admite visualizações horizontais e verticais a 90 graus

Consumo de energia

65 Watts no máximo

Cabo de alimentação

Detecção Automática, 100 a 240 V CA, 50 +/-3 Hz a 60 +/-3 Hz

Consumo de Energia, Standby

2 Watts

Dimensões (L x P x A)

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

Peso

6,8 kg

Certificação, conformidade

TCO’03, Aprovação orientações ISO 13406-2 VDT, Requisitos CISPR, Aprovações VCCI, Requisitos MIC (Coreia), CSA, Aprovação ACA
australiana, Marca “GS”, Aprovações TUV, Marca CE, Aprovação FCC, ENERGY STAR® qualificado, PC-2001 certificado, Certificação
Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP e Windows Vista®)

Garantia

Garantia de 3 anos para peças, mão-de-obra e assistência no local de instalação, incluindo retro-iluminação. A disponibilidade depende da
região. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões. Para obter detalhes, entre em contacto com o Centro de Apoio ao Cliente HP ou com
o Centro de Assistência

1 Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode ser maior ou menor. As
informações contidas neste documento estão sujeitas à alteração sem aviso.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas
declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros
técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.
Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos EUA ou noutros países. Windows Vista é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. ENERGY STAR é uma marca registada detida pelo governo dos EUA.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/monitors
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Acessórios recomendados
Barra de Colunas de Painel Plano
HP

Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar funções de apoio
multimédia completas, incluindo colunas estéreo com amplitude sonora total e uma tomada
externa para auscultadores.

Número do produto: EE418AA
Cabo de Segurança Kensington HP

Tranquilidade de espírito num instante. Este prático cadeado de segurança liga-se ao seu
hardware e, em seguida, é fixo a um ponto fixo no local de trabalho, assegurando que o
hardware permaneça exactamente onde deve.

Número do produto: PC766A

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

