19 inçlik geniş ekranda gelişmiş kullanıcı rahatlığı ve sunum özellikleri yer alır

HP L1945wv 19 inç Geniş Ekran LCD Monitör
HP, Advantage serisi geniş ekranlı kurumsal monitör
ailesinin en yeni üyesini gururla sunar. HP L1945wv 19 inç
Geniş Ekran LCD Monitör, çalıştıkları her yerde geniş
ekran tercih eden kullanıcılar için tasarlanmış, köşegen
boyutu 19 inç olan şık bir geniş açılı ekranda gelişmiş
performans ve kullanıcı rahatlığı özelliklerini sunmaktadır.
Etkileyici performans
1000:1 oranından başlayan kontrastı ve parlak 300 nit
ekranıyla keskin, net, yüksek çözünürlüklü ekran sunumları
yapın. 1 Ek özellikler arasında şunlar bulunmaktadır:
gelişmiş kablo yönetimi: kabloları temiz bir şekilde
monitörün yanlarından ve arkasından aşağıya yönlendirir;
güç düğmesini devre dışı bırakma: isterseniz, kullanıcıların
monitörü kapatmasını önlemek için güç düğmesini devre
dışı bırakabilirsiniz; güç LED'i açma/kapatma denetimi:
dikkat dağıtıcı unsurları en az indirmek için öndeki yeşil
güç ışığını devre dışı bırakır; döner OSD menüsü: menü
dikey yöne döndürülebilir; yenileme ayarı: ayarları
otomatik olarak en iyi duruma getirme; HP Display
Assistant: hırsızlığı caydırma ve ekran komutları (OSD)
veya manuel kumanda yerine yazılım üzerinden fare
kullanarak ekran görüntüsünü ayarlama.
Rahat çalışın
Eğme (160 derece), sağa sola dönme ve pivot özelliği (90
derece) ile en rahat izleme konumunu bulun. Sadece üst
tarafın döndürülmesi tabanın kendisini döndürmeden
monitör panelini sola veya sağa hareket ettirmenize olanak
verir. Özel alçak tasarımlı ayarlanabilir stand, ekranı
alçakta oturarak kullanan kullanıcılar için monitörün
konsolunu masaya veya yerleştirme istasyonuna yakın
konumlandırma olanağı verir.

Kafanız rahat olsun
HP L1945wv monitörün, kutusundan çıkar çıkmaz HP
dizüstü ve masaüstü bilgisayarları, ince istemciler ve iş
istasyonlarıyla uyumluluğu tamamen test edilip
onaylanmıştır. Üç yıllık sınırlı garanti, HP servisi ve dünya
genelinde 160 ülkede bulunan 65.000 BT servis ve destek
profesyoneli tarafından desteklenmektedir.

HP L1945wv 19 inç Geniş Ekran LCD Monitör

Türü

Geniş Açılı Aktif Matriks TFT (ince film transistörü); Parlama önleyici ve statik önleyici kaplamalar

Resim tüpü

19 inç geniş ekran

Görüntülenebilir resim alanı

19 inç çapraz

Izlenebilir açı

160° yatay, 160° dikey

Parklaklık

300 nit

Kontrast oranı

1000:1

Yanıt hızı

5 ms

Nokta/Piksel vuruşu

0,282 mm

Sıklık

Yatay frekans: 24-83 kHz, Dikey frekans: 50-76 Hz

Çözünürlük

60 Hz'de 1440 x 900 (asıl), 60 Hz'de 1440 x 900'e kadar tüm VESA modları

Giriş sinyali

15 iğneli D-sub VGA

Video kablosu

VGA

Kullanıcı denetimleri (ekranda
görüntüleme)

Parlaklık, kontrast, yerleşim, renk sıcaklığı (6500k, 9300k, özel), seri numarası, ekran, saat, saat fazı, monitör yönetimi, fabrika ayarlarına
sıfırlama

Temel özellikler

Eğme aralığı: -5° - + 35° dikey eğme, sağa sola döndürme aralığı: -45° - +45°, yükseklik ayarı: 130 mm, pivot özelliği, takılabilir taban

Kendi kendine çalışan USB 2.0
hub'ı

USB 2.0 Hub: kendinden güç beslemeli, iki port (kablo dahil)

Yazılım

HP Display Assistant, bağlı PC'nin Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokolünü kullanarak hırsızlığa önlem almaya ve monitör
ayarının, renk ayarının ve güvenlik/varlık yönetiminin yapılmasına olanak veren bir yazılım yardımcı programıdır
HP Display LiteSaver, monitörü görüntü yanmasına karşı korumaya, güç tüketimini ve enerji maliyetlerini büyük ölçüde azaltmaya ve monitör
ömrünü uzatmaya yardımcı olmak amacıyla önceden ayarlanmış sürelerle Uyku modunu planlamanıza olanak sağlar
Portrait Displays, Inc.'in Pivot Pro yazılımı, basit bir tıklatma veya klavye komutuyla portre ekranının sorunsuz bir şekilde yeniden çizilmesini
etkinleştirmek üzere bilgisayarınızın özgün grafikleriyle etkileşimde bulunur. Pivot Pro, 90 derece portre ve manzara görüntülerini destekler

Güç tüketimi

Maksimum 65 Watt

Güç kaynağı

Otomatik Algılama, 100 - 240 VAC, 50 +/-3 Hz - 60 +/-3 Hz

Güç Tüketimi, Beklemede

2 watt

Boyutlar (G x D x Y)

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

Ağırlık

6,8 kg

Sertifikalar, uygunluk bildirimleri

TCO’03, ISO 13406-2 VDT Kuralları Onayı, CISPR Gereksinimleri, VCCI Onayları, MIC (Kore) Gereksinimleri, CSA, Avustralya ACA Onayı, “GS”
İşareti, TÜV Onayları, CE İşareti, FCC Onayı, ENERGY STAR® onaylı, PC-2001 Sertifikalı, Microsoft® Windows® Sertifikası (Microsoft®
Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ve Windows Vista®)

Garanti

Sınırlı üç yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmet garantisi (arka aydınlatma dahil). Uygulama bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bazı kısıtlama ve
istisnalar olabilir. Ayrıntılar için, HP Müşteri Desteği veya Servisiyle bağlantı kurun.

1 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir. Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler bu ürün ve hizmetlere eşlik eden genel garanti bildirimlerinde
sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'un ABD ve diğer ülkelerde ticari ve tescilli ticari markalarıdır. Windows Vista, Microsoft Corporation'un ABD ve/veya diğer ülkelerde/bölgelerde tescilli ticari markası veya
ticari markasıdır. ENERGY STAR, ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir ticari markadır.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/monitors
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Önerilen aksesuarlar
HP Düz Panel Hoparlör Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak üzere tam
multimedya destek özellikleri eklemek için monitörünüzün ön yüzeyine sorunsuzca bağlayın.

Ürün numarası: EE418AA
HP Kensington Güvenlik Kilidi

Anında huzur. Bu kullanışlı kablo kilit cihazı, donanımınıza bağlandıktan sonra çalışma
alanınızdaki bir sabitleme noktasına sabitlenerek, donanımınızın tam olması gereken yerde
kalmasını sağlar.

Ürün numarası: PC766A

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

