Προηγμένη απόδοση, άνεση και συνδεσιμότητα για βασικές επαγγελματικές
εφαρμογές.

Οθόνη LCD ΗΡ L1950g 19 ιντσών
Η οθόνη LCD 17 ιντσών L1750 και οι οθόνες LCD 19
ιντσών L1950g της HP παρέχουν εξελιγμένα
χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, ανώτερη σχεδίαση
για άνετη χρήση και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας,
καλύπτοντας τις ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού
χρηστών.
Εντυπωσιακή απόδοση
Απολαύστε καθαρή, υψηλής ανάλυσης παρουσίαση
κειμένου, γραφικών και βίντεο στην οθόνη με λόγο
αντίθεσης 800:1 και φωτεινότητα 300 nit.
Έξυπνο λογισμικό
Βελτιστοποιήστε αυτόματα τις ρυθμίσεις οθόνης με το
SetRefresh. Χρησιμοποιήστε το HP Display Assistant για
να ορίσετε τα χαρακτηριστικά αποτροπής κλοπής και για
να προσαρμόσετε την οθόνη μέσω του συνδεδεμένου
PC. Το HP Display LiteSaver επιτρέπει τον
προγραμματισμό της λειτουργίας αδράνειας, βοηθά
στην προστασία από τη συγκράτηση ειδώλου και μειώνει
το κόστος ενέργειας.
Βελτιωμένη συμβατότητα
Εργαστείτε με παλαιότερες και αναπτυσσόμενες
τεχνολογίες γραφικών με συνδέσεις που υποστηρίζουν
αναλογικές ή ψηφιακές λειτουργίες. Η ψηφιακή είσοδος
με HDCP υποστηρίζει περιεχόμενο κρυπτογραφημένων
δεδομένων. Απολαύστε γρήγορη συνδεσιμότητα
περιφερειακών από την οθόνη με τον ενσωματωμένο
διανομέα USB δύο θυρών.
Άνεση
Η αξονική περιστροφή κατά 90 μοίρες σε συνδυασμό με
λειτουργίες προσαρμογής της κλίσης, της περιστροφής

και του ύψους, σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε τη
θέση της θέασης. Η προσαρμογή του ύψους
περιλαμβάνει ρυθμίσεις χαμηλών σημείων, οι οποίες
επιτρέπουν στο κάτω μέρος της οθόνης να ακουμπά
σχεδόν στην επιφάνεια εργασίας. Πρόκειται για μια θέση
που προτιμούν όσοι φορούν φακούς τύπου PALS.
Χρησιμοποιήστε το προαιρετικό HP Quick Release για
να στερεώσετε την οθόνη στον τοίχο ή για να παραθέσετε
πολλές μονάδες μαζί. Το HP Integrated Work Center
Stand (διατίθεται ξεχωριστά) επιτρέπει το συνδυασμό της
οθόνης με επιλεγμένα HP PC και thin clients σε έναν
ενιαίο συντελεστή μορφής.
Υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον
Οι οθόνες αυτές ανταποκρίνονται σε αυστηρά
παγκόσμια περιβαλλοντικά πρότυπα κανονισμών και
διαθέτουν πιστοποίηση ENERGY STAR®. Η οθόνη
L1750 κέρδισε την Ασημένια διάκριση και η οθόνη
L1950g κέρδισε τη Χρυσή διάκριση του EPEAT™
(Electronic Products Environmental Assessment Tool).
Συντήρηση και υποστήριξη
Οι οθόνες έχουν υποβληθεί σε εκτενείς δοκιμές και
καλύπτονται από ολοκληρωμένες υπηρεσίες και
υποστήριξη HP από 65.000 επαγγελματίες
πληροφορικής και υποστήριξης σε 160 χώρες
παγκοσμίως.
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Τύπος

Active Matrix TFT (thin film transistor), τεχνολογία TN; Αντιθαμβωτικές και αντιστατικές επιστρώσεις

Ορατή περιοχή

19 ίντσες διαγώνια

Γωνία θέασης

160° οριζόντια, 160° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

300 nits

Λόγος αντίθεσης

800:1

Ταχύτητα απόκρισης

5 ms

Βήμα κουκκίδας/εικονοκυττάρου

0,294 mm

Συχνότητα

Οριζόντια συχνότητα: 24-83 kHz, Κατακόρυφη συχνότητα: 50-77 Hz

Ανάλυση

1280 x 1024 @ 60 Hz (εγγενής), όλες οι λειτουργίες VESA έως 1280 x 1024 @ 75 Hz

Σήμα εισόδου

Υποδοχή mini 15 ακίδων D-sub, αποσυνδεδεμένη

Καλώδια εικόνας

Υποδοχή mini 15 ακίδων D-sub αναλογικού VGA, υποδοχή DVI-D

Χειριστήρια (εμφάνιση στην οθόνη)

Μέγεθος και θέση, αντίθεση, φωτεινότητα, ρολόι, φάση ρολογιού, επιλέξιμη θερμοκρασία χρώματος, σειριακός αριθμός, εμφανιζόμενη λειτουργία,
χρονοδιακόπτης, επιλογέας εισόδου, εργοστασιακή επαναφορά, ρύθμιση αντίθεσης μεμονωμένων χρωμάτων, ανάλυση πλήρους οθόνης

Βασικά χαρακτηριστικά

Εύρος κλίσης: -5° έως 35° κατακόρυφη κλίση, εύρος οριζόντιας περιστροφής: -45° έως +45°, ρύθμιση ύψους: 130 χιλ., αποσπώμενη βάση

Ενεργός διανομέας USB 2.0

Διανομέας USB 2.0: αυτοτροφοδοτούμενος, δύο θύρες (περιλαμβάνεται καλώδιο)

Λογισμικό

Το χαρακτηριστικό HP Display LiteSaver επιτρέπει τον προγραμματισμό της λειτουργίας αδράνειας, βοηθά στην προστασία από τη συγκράτηση
ειδώλου, μειώνει δραστικά την κατανάλωση και το κόστος ενέργειας και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της οθόνης. Το HP Display Assistant είναι ένα
βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού που επιτρέπει τη ρύθμιση της οθόνης και τη βαθμονόμηση των χρωμάτων με χρήση του πρωτοκόλλου Display
Data Channel Command Interface (DDC/CI) του συνδεδεμένου PC

Κατανάλωση ισχύος

32 watt κατά μέσο όρο

Τροφοδοσία

Αυτόματη διακύμανση, 90 έως 265 VAC, εσωτερικό τροφοδοτικό, 50 έως 60 Hz (ενσωματωμένο τροφοδοτικό)

Κατανάλωση ισχύος, αναμονή

2 watt

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

34,7 x 5,8 x 41,4 εκ.

Βάρος

7,3 kg

Πιστοποιήσεις, συμμορφώσεις

Αυστραλία - έγκριση ACA, Απαιτήσεις Καναδά/CSA, Σήμανση CE, Κίνα - έγκριση CCIB/CCEE, Απαιτήσεις CISPR, Εγκρίσεις Ανατολικής Ευρώπης,
Πιστοποίηση κατά ENERGY STAR®, Έγκριση FCC, Γερμανία - Πρότυπο εργονομίας (Σήμανση TUV και GS), Συμμόρφωση προς ISO 13406-2
(Οδηγίες Ελαττωμάτων Εικονοστοιχείων), Μεξικό - έγκριση NOM, Πιστοποίηση κατά PC99, Ν. Κορέα - έγκριση MIC, Ταϊβάν - έγκριση BSMI, TCO
03 (εκπομπές, εργονομία, περιβάλλον), TUV-Ergo, Λίστα UL, Εγκρίσεις VCCI, Πιστοποίηση Microsoft® Windows®, Πιστοποίηση Windows Vista®,
Χρυσή διάκριση EPEAT™

Εγγύηση

Περιορισμένη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή, συμπεριλαμβανομένου φωτισμού οθόνης. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά
περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών ή το τμήμα εξυπηρέτησης της HP

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί αν αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
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παραλείψεις του παρόντος.
Οι ονομασίες Microsoft και Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Windows Vista είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/monitors
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Συνιστώμενος βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες
Ράβδος ηχείων για επίπεδη οθόνη
HP

Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες
υποστήριξης πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων στερεοφωνικών ηχείων με πλήρες ηχητικό εύρος
και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: EE418AA
Κλειδαριά ασφαλείας Kensington

Ξενοιάστε άμεσα. Αυτή η εύχρηστη συσκευή κλειδώματος καλωδίων συνδέεται με τον εξοπλισμό
σας και, στη συνέχεια, ασφαλίζεται σε σταθερό σημείο του χώρου εργασίας σας, διασφαλίζοντας
την απόλυτη ακινητοποίηση του εξοπλισμού.

Αριθμός προϊόντος: PC766A
5 έτη επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, υποστήριξη
υλικού

Η HP παρέχει επιτόπου αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα της μονάδας
υλικού που έχει βλάβη, εάν δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη επίλυση του
προβλήματος. Παρέχει εύκολη στην αγορά και εύχρηστη υπηρεσία επιτόπου επισκευής
υλικού για το προϊόν HP σας.
Αριθμός προϊόντος: U7935E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

