Vysoký výkon, komfort a konektivita pro běžné pracovní aplikace.

19“ monitor LCD HP L1950g
17" LCD monitor HP L1750 a 19" LCD monitor L1950g
nabízejí pokročilé vlastnosti a funkce, komfortní
ergonomii, design a nejnovější technologie vhodné pro
širokou řadu uživatelů.
Působivý výkon
Vychutnejte si jasnou a čistou prezentaci textu, grafiky a
videa ve vysokém rozlišení na obrazovce s kontrastním
poměrem 800:1 a jasem 300 cd/m2.
Inteligentní software
Automatická optimalizace nastavení displeje pomocí
funkce SetRefresh. Nástroj HP Display Assistant slouží k
nastavení prvků ochrany před krádeží a k úpravě
displeje prostřednictvím připojeného počítače. Funkce
HP Display LiteSaver, která umožňuje plánovat režim
spánku – chrání před vypálením obrazu a snižuje
náklady.
Vylepšená kompatiliblita
Práce s původními i novými grafickými technologiemi
prostřednictvím připojení s podporou analogových a
digitálních režimů. Digitální vstup s technologií HDCP
podporující zašifrovaný obsah. Rychlé připojení
periferních zařízení k monitoru prostřednictvím
integrovaného rozbočovače USB se dvěma porty.
Větší pohodlí
Rotace čepu o 90 stupňů společně s nakloněním,
natáčením a funkcemi úpravy výšky umožňují
přizpůsobení zobrazovací polohy. Obrazovku lze
nastavit velmi nízko, což umožňuje, aby se dolní část
monitoru téměř dotýkala stolu. Tato pozice je vhodná
pro uživatele s brýlemi s čočkami PALS. Volitelný

rychloupínací adaptér HP umožňuje montáž na stěnu či
vytvoření složeného panelu z více jednotek. Stojan HP
Integrated Work Center Stand (prodávaný samostatně)
umožňuje spojení monitoru s vybranými počítači HP a
tenkými klienty do jednoho celku.
Ekologická šetrnost
Tyto monitory vyhovují přísným mezinárodním
předpisům na ochranu životního prostředí a splňují
normu ENERGY STAR®. Monitor L1750 obdržel
stříbrné a monitor L1950g zlaté ocenění v rámci
systému EPEAT™.
Servis a podpora
Monitory jsou rozsáhle testovány a je k nim
poskytována široká podpora a služby společnosti HP,
které zajišťuje 65 000 odborníků IT ve 160 zemích
světa.

19“ monitor LCD HP L1950g

Typ

Aktivní obrazovka TFT (tenká tranzistorová vrstva), technologie TN; Ochrana před oslněním a antistatická vrstva

Viditelná plocha zobrazení

Úhlopříčka 19 palců

Úhel zobrazení

160 ° vodorovně, 160 ° svisle

Jas

300 nitů

Kontrastní poměr

800:1

Rychlost odezvy

5 ms

Velikost/rozteč bodu

0,294 mm

Frekvence

Vodorovná frekvence: 24 – 83 kHz, svislá frekvence: 50 – 77 Hz

Rozlišení

1 280 x 1 024 při frekvenci 60 Hz (nativní), všechny režimy VESA až do rozlišení 1 280 x 1 024 při frekvenci 75 Hz

Vstupní signál

Malý konektor 15-pin D-sub
připojený

Videokabel

Malý analogový konektor 15-pin D-sub VGA, konektor DVI-D

Uživatelské ovládací prvky
(nabídka na obrazovce)

Velikost a umístění, kontrast, jas, impuls, fáze impulsu, volitelná teplota barev, sériové číslo, zobrazení režimu, časovač úsporného režimu, vstupní
výběr, obnovení výchozího nastavení, individuální barevný kontrast, rozlišení celé obrazovky

Základní funkce

Rozsah náklonu: svislé naklopení –5° až +35°, rozsah otočení: -45° až +45°, nastavení výšky: 130 mm, odpojitelná základna

Samostatně napájený rozbočovač
USB 2.0

Rozbočovač USB 2.0: samostatné napájení, dva porty (včetně kabelu)

Software

Funkce HP Display LiteSaver umožňuje plánovat režimy spánku v přednastavenou dobu, což poskytuje ochranu monitoru před vypálením obrazu,
výrazné snížení spotřeby a nákladů za energii a prodlužuje životnost monitoru
HP Display Assistant je softwarový nástroj, který umožňuje nastavení monitoru a kalibraci barev pomocí protokolu příkazového rozhraní DDC/CI
připojeného osobního počítače

Spotřeba energie

Průměrně 32 W

Napájení

Automatické určování rozsahu, 90 až 265 V stř., vnitřní zdroj napájení, 50 až 60 Hz (integrovaný zdroj napájení)

Spotřeba energie, v režimu spánku

2W

Rozměry (šířka × hloubka × výška)

34,7 × 5,8 × 41,4 cm

Hmotnost

7,3 kg

Certifikáty a normy

Schválení ACA (Austrálie), splňuje požadavky CSA (Kanada), značení CE, schválení CCIB/CCEE (Čína), splňuje podmínky CISPR, schválení pro
východní Evropu, splňuje normu ENERGY STAR®, schválení FCC, německý ergonomický certifikát (TUV a GS), certifikáty ISO 13406-2 podle
norem pro vadné pixely, potvrzení NOM (Mexiko), certifikát PC99, schválení MIC (Jižní Korea), schválení BSMI (Tchaj-wan), certifikát TCO 03
(emise, ergonomie, životní prostředí), certifikát TUV-Ergo, evidováno UL, schválení VCCI, certifikát kompatibility se systémem Microsoft®
Windows®, certifikát kompatibility se systémem Windows® Vista, zlaté ocenění EPEAT™

Záruka

Omezená tříletá záruka na součásti, práci a servis u zákazníka, včetně podsvícení. Dostupnost záruky se v jednotlivých oblastech liší. Záruka
podléhá konkrétním omezením a výjimkám. Podrobné informace získáte od oddělení podpory zákazníků nebo služeb společnosti HP.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně
vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Windows Vista je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/monitors
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19“ monitor LCD HP L1950g

Doporučené příslušenství a služby
Reprosoustava pro ploché panelové
monitory HP

Snadno se připevňuje ke spodnímu okraji monitoru pro rozšíření o multimediální funkce včetně
stereofonních reproduktorů s plným zvukovým rozsahem a konektoru pro sluchátka.

Produktové číslo: EE418AA
Bezpečnostní zámek Kensington

Pro pocit bezpečí. Tento kabelový zámek připoutá váš hardware k pevnému kotevnímu bodu ve
vaší kanceláři. Máte tedy jistotu, že hardware nikdo bez vašeho vědomí neodnese.

Produktové číslo: PC766A
5 roky, následující pracovní
den na místě, HW podpora

Společnost HP poskytuje službu výměny chybného hardwaru následující pracovní
den v místě zákazníka, pokud problém nelze vyřešit na dálku. K produktům HP je
nabízena snadno zakoupitelná služba oprav hardwaru přímo u zákazníka.

Produktové číslo: U7935E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

