Vylepšený užívateľský komfort a možnosti prezentácie na 19-palcovej
širokouhlej obrazovke

19 palcový širokouhlý LCD monitor HP L1945wv
Spoločnosť HP hrdo predstavuje najnovší prírastok do
rodiny širokouhlých pracovných monitorov série
Advantage. 19-palcový širokouhlý monitor LCD HP
L1945wv ponúka lepšie funkcie a používateľský komfort
na elegantnej širokouhlej obrazovke s uhlopriečkou 19
palcov navrhnutej pre používateľov, ktorí pri práci oceňujú
širokouhlé zobrazenie.
Pôsobivý výkon
Vychutnajte si ostrú a jasnú prezentáciu s vysokým
rozlíšením s kontrastným pomerom od 1000:1 a jasnou
300-nitovou obrazovkou. 1 Ďalšie funkcie zahŕňajú:
vylepšená správa káblov: veďte káble prehľadne po
bokoch a poza monitor smerom dolu; zablokovanie
vypínača: zablokujte funkciu tlačidla pre
zapnutie/vypnutie, čím zabránite používateľom monitor
vypnúť; nastavenie indikátora napájania: minimalizujte
rušivé vplyvy vypnutím zeleného indikátora v prednej časti
monitora; otočenie OSD menu: otočte menu do polohy na
výšku; nastavte obnovovanie: nastavenia sa automaticky
optimalizujú; HP Display Assistant: zapnite odstrašovanie
zlodejov a prispôsobte obraz na displeji pomocou myši
namesto displeja na obrazovke (OSD) a manuálnych
tlačidiel.
Urobte si pohodlie
Nájdite si najpohodlnejšiu polohu sledovania vďaka
pozorovaciemu uhlu 160°, možnosťou naklopenia, a 90°
rotácie do strán. Čap na panelovej časti vám umožňuje
presunúť panel monitora vľavo alebo vpravo nezávisle od
natošenia celej základne. Špeciálny nízko položený dizajn
stojana s nastaviteľnou výškou umožňuje umiestnenie
nízkej hrany monitora blízko k povrchu stola alebo
dokovacej stanice pre používateľov, ktoírí uprednostňujú
nízko naklonenú obrazovku.

Vychutnávajte si duševný pokoj
Displej HP bol naplno otestovaný a vyhovuje požiadavkám
na prevádzku hneď po zakúpení aj požiadavkám na
podporu notebookov, stolových počítačov, tenkých klientov
a pracovných staníc spoločnosti HP L1945wv. Trojročná
obmedzená záruka je podporovaná komplexným servisom
a technickou podporou od spoločnosti HP prostredníctvom
65 000 profesionálnych servisných pracovníkov v 160
krajinách sveta.

19 palcový širokouhlý LCD monitor HP L1945wv

Typ

Širokouhlá aktívna obrazovka TFT (tenká tranzistorová vrstva); Antireflexná a antistatická vrstva

Veľkosť obrazovky CRT

Širokouhlý, uhlopriečka 19 palcov

Viditeľná oblasť obrazu

19" uhlopriečka

Uhol pohľadu

160° horizontálne, 160° vertikálne

Jas

300 nitov

Pomer kontrastu

1 000 : 1

Rýchlosť odpovede

5 ms

Veľkosť obrazového bodu/pixelu

0,282 mm

Frekvencia

Horizontálna frekvencia: 24-83 kHz, Vertikálna frekvencia: 50–76 Hz

Rozlíšenie

1440 × 900 @ 60 Hz (vlastné), všetky režimy VESA až do rozlíšenia 1440 × 900 @ 60 Hz

Vstupný signál

15-kolíkový konektor D-sub VGA

Video kábel

VGA

Uživateľské ovládacie prvky (menu
na obrazovke)

Jas, kontrast, pozícia obrazu, teplota farieb (6500 K, 9300 K, vlastná), sériové číslo, displej, hodiny, taktovacia fáza, správa monitora, výrobné
nastavenie

Základné funkcie

Rozsah sklonu: Zvislé naklonenie –5° až +35°, rozsah natočenia: –45° až +45°, nastavenie výšky: 130 mm, rotácia, pripojiteľný podstavec

Samonapájací hub USB 2.0

Rozbočovač USB 2.0: samonapájanie, 2 porty (vrátane kábla)

Softvér

HP Display Assistant je softvérový nástroj, ktorý umožňuje ochranu pred krádežou, nastavenie monitora, kalibráciu farieb a správu
zabezpečenia/prostriedkov pomocou protokolu DDC/CI pripojeného počítača
Funkcia HP Display LiteSaver umožňuje plánovať režimy spánku v prednastavenú dobu, čo poskytuje ochranu monitora pred vypálením obrazu,
výrazné zníženie spotreby a nákladov za energiu a predlžuje životnosť monitora
Softvér Pivot Pro od spoločnosti Portrait Displays, Inc. spolupracuje s pôvodným ovládačom grafickej karty počítača a umožňuje bezproblémové
prekresľovanie v zobrazení na výšku jediným kliknutím myši alebo príkazom z klávesnice. Softvér Pivot Pro podporuje 90-stupňové zobrazenie na
výšku aj na šírku

Príkon

Max. 65 W

Zdroj napájania

Automatické prispôsobenie, 100 až 240 V str., 50 +/–3 Hz až 60 +/–3 Hz

Spotreba energie, úsporný režim

2 wattov

Rozmery (š x h x v)

44,6 × 5,9 × 30,1 cm

Hmotnosť

6,8 kg

Certifikáty a zhody

TCO’03, Osvedčenie v súlade so smernicou ISO 13406-2 VDT, Požiadavky CISPR, Osvedčenia VCCl, Požiadavky MIC (Kórea), CSA, Austrálske
osvedčenie ACA, Označenie „GS“, Osvedčenia TUV, Označenie CE, Osvedčenie FCC, splnenie požiadaviek v súlade s ENERGY STAR®,
Certifikát PC-2001, Certifikát Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP a Windows
Vista®)

Záruka

Obmedzená 3-ročná záruka na súčasti, prácu a servis u zákazníka, vrátane výmeny. Dostupnosť sa odlišuje podľa oblasti. Platia určité
obmedzenia a výnimky. Pre detaily, kontaktujte HP Customer Support or Service

1 Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia HP súčiastok; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez
upozornenia.

©2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené
v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.
Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch alebo v iných krajinách. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná
známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors
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Odporúčané príslušenstvo
Plochý panel HP s dvomi
reproduktormi, upevniteľný na
monitor

S efektom plynulého prechodu ho pripojte na spodnú časť monitora, aby ste disponovali úplnou
multimediálnou výbavou vrátane stereo reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom
a externým vstupom pre slúchadlá.

Číslo produktu: EE418AA
Bezpečnostný zámok HP
Kensington

Okamžite budete mať pokoj na duši. Toto praktické zariadenie so zamykacím káblom sa
pripája k vášmu hardvéru a k bodu zaistenia vo vašom pracovnom priestore, čím
zabezpečuje, že váš hardvér zostane presne tam, kde má.

Číslo produktu: PC766A

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

