Avanceret ydelse, komfort og tilslutning til generelle forretningsapplikationer.

HP L1950g 19" LCD-skærm
HP L1750 17" LCD-skærmen og L1950g 19"
LCD-skærmen har mange avancerede egenskaber og
funktioner, et superbehageligt design og den nyeste
teknologi.
Imponerende ydelse
Du får et skarpt og klart billede i høj opløsning, uanset
om det drejer sig om tekst, grafik eller video, med et
kontrastforhold på 800:1 og 300 nit.
Smart software
Få automatisk de optimale skærmindstillinger med
SetRefresh. Brug HP Display Assistant til at angive
indstillingerne for tyverisikring og justere skærmen via
den tilsluttede pc. Skærmen beskyttes mod
fastbrænding, og eludgifterne reduceres med HP
Display LiteSaver med planlagt dvaletilstand.
Udvidet kompatibilitet
Skift mellem ældre og ny grafikteknologi med både
analoge og digitale forbindelser. Digitalt input med
HDCP understøtter indhold med krypterede data. Med
den indbyggede USB-hub med 2 porte kan du hurtigt
slutte udstyr til skærmen.
Komfortabel
90-graders pivotrotation samt hældnings-, drejnings- og
højdejustering gør, at du kan tilpasse skærmen, som det
passer dig. Højdejusteringen omfatter en lav indstilling,
så det nederste af skærmen næsten rører skrivebordet.
Brug HP Quick Release til at montere skærmen på en
væg eller stille flere enheder sammen. Med HP
Integrated Work Center Stand (sælges særskilt) kan

skærmen sættes sammen med udvalgte HP pc'er og
tynde klienter, så man får en samlet enhed.
Miljømæssig forsvarlig
Disse skærme opfylder globale miljømæssige
standarder og er ENERGY STAR®-kvalificeret. L1750
skærmen har fået en "sølvmedalje" og L1950g
skærmen har fået en "guldmedalje" fra EPEAT™
(Electronic Products Environmental Assessment Tool).
Service og support
Skærmene, der er gennemtestet, har HP's omfattende
service og support fra 65.000 service- og
supportmedarbejdere i 160 lande verden over i
ryggen.

HP L1950g 19" LCD-skærm

Type

Active Matrix TFT (thin film transistor), TN-teknologi; Refleksfri og antistatisk belægning

Synligt billedområde

19" diagonalt

Synsvinkel

160° vandret, 160° lodret

Lysstyrke

300 nit

Kontrastforhold

800:1

Opdateringshastighed

5 ms

Dot/punkt-pitch

0,294 mm

Frekvens

Vandret frekvens: 24-83 kHz, lodret frekvens: 50-77 Hz

Opløsning

1280 x 1024 @ 60 Hz (oprindelig), alle VESA-tilstande op til 1280 x 1024 @ 75 Hz

Indgangssignal

15-bens D-sub ministik
ikke fastmonteret

Videokabel

15-bens mini D-sub analogt VGA-stik, DVI-D-stik

Brugerindstillinger (on-screen
display)

Størrelse og positionering, kontrast, lysstyrke, clock, clock phase, valgbar farvetemperatur, serienummer, visning af tilstand, sleep timer, inputvalg,
reset til fabriksindstilling, individuel farvekontrast, fuldskærmsopløsning

Basisegenskaber

Hældning: -5° til + 35° lodret hældning, drejningsinterval: -45° til +45°, højdejustering: 130 mm, aftagelig fod

USB 2.0 hub med strøm

USB 2.0 hub: egen strøm, to porte (kabel medfølger)

Software

Med HP Display LiteSaver kan du planlægge dvaletilstand på forudindstillede tidspunkter, så du undgår, at billedet "brænder fast". Endvidere
reduceres strømforbruget og -udgifterne markant, og skærmen holder længere
Med HP Display Assistant-programmet kan du justere skærmen og kalibrere farver vha. protokollen DDC/CI (Display Data Channel Command
Interface) på en tilsluttet pc

Strømforbrug

32 W i gennemsnit

Strømforsyning

Automatisk indstilling, 90 til 265 V AC, intern strømforsyning, 50 til 60 Hz (indbygget strømforsyning)

Strømforbrug, standby

2 watt

Mål (B x D x H)

34,7 x 5,8 x 41,4 cm

Vægt

7,3 kg

Certificeringer, overholdelse

Australsk ACA-godkendelse, canadiske krav/CSA, CE-mærkning, Kina CCIB/CCEE-godkendelse, CISPR-krav, østeuropæiske godkendelser,
ENERGY STAR®-kvalificeret, FCC-godkendelse, tysk ergonomi (TUV og GS-mærke), overholder ISO 13406-2 (Pixel Defect Guidelines), mexicansk
NOM-godkendelse, PC99-certificeret, sydkoreansk MIC-godkendelse, Taiwan BSMI-godkendelse, TCO 03 (udstråling, ergonomi, miljø), TUV-Ergo,
UL-liste, VCCI-godkendelser, Microsoft® Windows®-certificering, Windows Vista®-certificering, EPEAT™ "guldmedalje"

Garanti

3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA eller andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors
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HP L1950g 19" LCD-skærm

Anbefalet tilbehør og anbefalede services
HP højttalerpanel til fladskærm

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld
multimediefunktionalitet, herunder stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til
hovedtelefon.

Produktnummer: EE418AA
Kensington-sikkerhedslås

Øjeblikkeligt ro i sindet. Denne smarte kabellås kan forbindes til din hardware samt til en
stationær genstand, hvilket sikrer, at din hardware bliver nøjagtig, hvor den skal.

Produktnummer: PC766A
5 års hardwaresupport onsite,
næste hverdag

HP sørger for at udskifte din defekte hardwareenhed den følgende arbejdsdag, hvis
ikke problemet kan løses centralt. Tilbyder hardwarereparation på stedet til dit
HP-produkt.

Produktnummer: U7935E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

