Kiváló teljesítmény, komfort és számos csatlakoztatási lehetőség általános üzleti
feladatokhoz.

HP L1950g 19 hüvelykes LCD-monitor
A HP L1750 17 hüvelykes LCD monitor és a L1950g
hüvelykes LCD monitor fejlett szolgáltatásokat és
funkciókat, kiváló felhasználói kényelmet biztosító
kialakítást és a legújabb technológiákat nyújtja a
felhasználók széles táborának.
Meggyőző teljesítmény
A betűk, a grafikák és a videók pengeéles, kristálytiszta
és nagyfelbontású megjelenítéséről a 800:1
kontrasztarányú és 300 nit fényerejű képernyő
gondoskodik.
Intelligens szoftver
A megjelenítési beállítások automatikusan
optimalizálhatóak a SetRefresh funkcióval. A HP
Display Assistant segítségével beállítható a
lopásvédelem, a csatlakoztatott számítógépen keresztül
pedig a megjelenítés. A HP Display LiteSaver funkció,
mellyel előre ütemezhető az alvó állapot, egyszerre
védi a képernyőt a statikus kép beégésétől, és csökkenti
az energiafogyasztási költségeket.
Megnövelt kompatibilitás
Az analóg és digitális módokat is támogató
csatlakozásokkal válthat a hagyományos és a fejlődő
grafikai technológiák között. A HDCP-s digitális
bemenet titkosított adattartalmat is támogat. A
perifériák a beépített kétportos USB-hubbal gyorsan
csatlakoztathatók a monitorhoz.
Helyezze magát kényelembe
A 90 fokos tengelykörüli elforgathatóság, a
dönthetőség és az állítható magasság lehetővé teszik a
nézőpont testreszabását. A magasságállítás alsó

végállása igen alacsony, ebben az állásban a monitor
csaknem érinti az asztalfelületet. Ez kimondottan
kívánatos a progresszív szemüveglencsét használók
számára. Az opcionális HP gyorskioldóval a monitor
falra szerelhető, illetve több monitor is összefogható. A
külön megvásárolható HP Integrated Work Center
állvány segítségével egyes HP számítógépek és vékony
kliensek összefoghatóak a monitorral.
Környezettudatos
A monitorok megfelelnek a szigorú környezetvédelmi
előírásoknak, valamint rendelkeznek ENERGY STAR®
minősítéssel. A L1750 monitor Ezüst, a L1950g monitor
pedig Arany minősítést kapott az Electronic Products
Environmental Assessment Tool (EPEAT™) szervezettől.
Szerviz és támogatás
A monitorok mögött alapos tesztelés, és átfogó HP
szerviz és támogatás áll, melyet a világ 160
országában 65 000 informatikai szervizes és
támogatási szakember biztosít.
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Típus

Aktív mátrixos TFT-képernyő, TN technológia; Tükröződésmentes és antisztatikus bevonatok

Látható képterület

Átlósan 19 hüvelykes

Megtekintési szög

160° vízszintesen, 160° függőlegesen

Fényerő

300 nit

Kontrasztarány

800:1

Válaszidő

5 ms

Képponttávolság

0,294 mm

Frekvencia

Vízszintes képfrissítési frekvencia: 24-83 kHz, függőleges frekvencia: 50-77 Hz

Felbontás

1280 x 1024 képpont felbontás 60 Hz-en (natív mód) és 1280 x 1024 képpont felbontásig (75 Hz) minden VESA üzemmód

Bemeneti jel

15 érintkezős D-sub minicsatlakozó
leválasztva

Videokábel

15 érintkezős mini D-sub analóg VGA-csatlakozó, DVI-D csatlakozó

Képernyőn megjelenő felhasználói
vezérlőelemek

Méret- és pozícióállítás, kontraszt, fényerő, órajel, órajelfázis, színhőmérséklet-állítás, sorozatszám, megjelenítési üzemmód,
készenlétiüzemmód-időzítés, bemenetijel-választás, gyári beállítások visszaállítása, egyéni színszabályozás, teljes képernyős felbontás

Alapjellemzők

Billenési szögtartomány: függőleges döntési szög -5° és +35° között, forgathatóság: -45°és +45° között, magasságállítás: 130 mm, levehető talp

Saját áramellátású USB 2.0 hub

USB 2.0 hub: gondoskodik saját áramellátásáról, két port (kábel mellékelve)

Szoftver

a HP Display LiteSaver funkcióval a képernyő előre megadott időpontokban készenléti üzemmódba áll, elősegítve ezzel a képernyő beégés elleni
védelmét, az energiafogyasztás jelentős csökkentését, valamint a monitor élettartamának növelését
A HP Display Assistant szoftvereszköz a csatlakozott számítógép Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokollja segítségével
biztosítja a monitor beállításainak kezelését és a színkalibrációt.

Energiafogyasztás

32 wattos átlag

Áramellátás

Automatikus feszültségszabályozás, 90-265 V~, Belső tápegység, 50-60 Hz (beépített tápegység)

Áramfogyasztás, felfüggesztett mód 2 watt
Méretek (sz x h x m)

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

Súly

7,3 kg

Tanúsítványok, megfelelőségi
információ

Minősítések: ACA (Ausztrália), CSA (Kanada), CE jelölés viselésére jogosult, CCIB/CCEE (Kína), CISPR, kelet-európai előírások, ENERGY
STAR®-minősítés, FCC, TÜV és GS, ISO 13406-2 (hibás képpontokra vonatkozó szabályozás), NOM (Mexikó), PC99, MIC (Dél-Korea), BSMI
(Tajvan), TCO 03 (sugárzás, ergonómia, környezetterhelés), TÜV-Ergo, UL jóváhagyás, VCCI, Microsoft® Windows®-tanúsítvány, Windows
Vista®-tanúsítvány, EPEAT™ Arany minősítés

Garancia

Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban
vehető igénybe. Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy
szervizével.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban
és/vagy más országokban nyilvántartásba vett védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors
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Ajánlott tartozékok és szolgáltatások
HP hangszórócsík lapmonitorokhoz

Könnyedén a monitor alsó pereméhez fogatható komplett multimédiás kiegészítő, amely a teljes
hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: EE418AA
Kensington biztonsági zár

Lelki nyugalom egy pillanat alatt. Ez az ügyes kis kábelzáras eszköz az Ön hardveréhez
csatlakozik, amelyet a munkahely egy fix pontjához erősítve gondoskodhat róla, hogy a
hardver pontosan ott maradjon, ahol kell.

Termékszám: PC766A
5 év hardvertámogatás –
következő munkanapon
esedékes helyszíni kiszállás

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a következő munkanapon a helyszínen
kicseréli a meghibásodott alkatrészt. Egyszerűen megvásárolható és használható
helyszíni hardverjavítási szolgáltatás a HP termékhez.

Termékszám: U7935E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

