Geavanceerde prestaties, comfort en interfacemogelijkheden voor mainstream
zakelijke applicaties.

HP L1950g 19-inch LCD-monitor
De HP L1750 17-inch LCD-monitor en de L1950g
19-inch LCD-monitor bieden geavanceerde kenmerken
en functionaliteit, superieur gebruikerscomfort en de
nieuwste technologie voor uiteenlopende gebruikers.
Indrukwekkende prestaties
Scherpe, heldere schermweergave van tekst,
afbeeldingen en video's met hoge resolutie, een 800:1
contrastverhouding en een helder 300-nits scherm.
Slimme software
SetRefresh om automatisch de scherminstellingen te
optimaliseren. HP Display Assistant om diefstalpreventie
te activeren en monitorinstellingen te kiezen via de
aangesloten pc. HP Display LiteSaver om de slaapstand
op vaste tijden te activeren beschermt tegen inbranden
en verlaagt de energiekosten.
Verbeterde compatibiliteit
Werken met oudere en nieuwe videotechnologie
dankzij aansluitingen die analoge of digitale modi
ondersteunen. De digitale invoer met HDCP ondersteunt
data-encryptie. Ingebouwde USB-hub met twee poorten
voor snelle aansluiting van randapparaten op de
monitor.
Comfortabel werken
90-graden rotatie, mogelijkheid tot kantelen, draaien
en hoogte-instelling om de kijkpositie aan te passsen.
Het is ook mogelijk de monitor heel laag te zetten,
zodat hij vrijwel op het bureaublad rust, wat handig is
voor PALS dragers. De optionele HP Quick Release is
handig om de monitor aan de muur te bevestigen of
meerdere monitoren naast elkaar te plaatsen. De HP

Integrated Work Center standaard (apart verkocht)
maakt het mogelijk de monitor te bundelen met
geselecteerde HP pc's en thin clients.
Milieuverantwoord
Deze monitoren voldoen aan de strengste wereldwijde
milieuvoorschriften en zijn ENERGY
STAR®-gekwalificeerd. De L1750 monitor werd met
zilver bekroond en de L1950g monitor met goud door
de Electronic Products Environmental Assessment Tool
(EPEAT™).
Service en support
De monitoren worden ondersteund door een uitvoerig
testprogramma en HP service en support van 65.000
professionele service- en supportmedewerkers in 160
landen overal ter wereld.

HP L1950g 19-inch LCD-monitor

Type

Actieve-matrix TFT (thin-film transistor), TN technologie; Niet-reflecterende en anti-statische coating

Zichtbaar beeldgebied

19 inch diagonaal

Beeldhoek

160° horizontaal, 160° verticaal

Helderheid

300 nits

Contrastverhouding

800:1

Responssnelheid

5 ms

Dot/Pixelgrootte

0,294 mm

Frequentie

Horizontale frequentie: 24-83 kHz, verticale frequentie: 50-77 Hz

Resolutie

1280 x 1024 bij 60 Hz (standaard), alle VESA modi tot 1280 x 1024 bij 75 MHz

Invoersignaal

15-pins D-sub mini-connector
los

Videokabel

15-pins mini D-sub analoge VGA-connector, DVI-D connector

Gebruikersinstellingen (op het
scherm)

Grootte en positionering, contrast, helderheid, klok, klokfase, instelbare kleurtemperatuur, serienummer, getoonde modus, slaapstandtimer,
invoerselectie, reset, individuele kleurinstelling, full-screen resolutie

Basisfuncties

Kantelen: -5° tot +35° verticaal kantelen, draaien: -45° tot +45°, hoogteinstelling: 130 mm, afneembare voet

USB 2.0 hub met voeding

USB 2.0 hub: eigen voeding, twee poorten (inclusief kabel)

Software

HP Display LiteSaver functie om de slaapstand op vaste tijden in te stellen beschermt tegen inbranden, verlaagt het stroomverbruik en de
energiekosten en verlengt de levensduur van de monitor
HP Display Assistant software maakt het mogelijk om monitorinstelling en kleurkalibratie te regelen via het DDC/CI (Display Data Channel
Command Interface) protocol op de aangesloten pc

Stroomverbruik

Gemiddeld 32 Watt

Voeding

Zelfinstellend, 90 tot 265 V, interne voeding, 50 tot 60 Hz (ingebouwde voeding)

Stroomverbruik, standby

2 Watt

Afmetingen (b x d x h)

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

Gewicht

7,3 kg

Certificeringen

Australië ACA goedkeuring, Canada vereisten/CSA, CE merk, China CCIB/CCEE goedkeuring, CISPR vereisten, Oost-Europese goedkeuringen,
ENERGY STAR® kwalificatie, FCC goedkeuring, Duitsland, ergonomie (TÜV en GS merk), ISO 13406-2 compatibel (Pixeldefect richtlijnen), Mexico
NOM goedkeuring, PC99-certificering, Zuid-Korea MIC goedkeuring, Taiwan BSMI goedkeuring, TCO'03 (emissie, ergonomie, milieu), TÜV-Ergo,
UL-geregistreerd, VCCI goedkeuringen, Microsoft® Windows®-certificering, Windows Vista®-certificering, EPEAT™ Gold

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en
uitsluitingen zijn van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

Copyright © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies
in dit materiaal.
Microsoft en Windows zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of anderen landen. Windows Vista is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van
Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors
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Aanbevolen accessoires en services
HP flat-panel luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning
toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een
externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: EE418AA
Kensington slot

Direct een gerust gevoel. Dit praktische kabelslot wordt bevestigd aan uw hardware en
vervolgens aan een ankerpunt op de werkplek, zodat de hardware blijft waar hij is.

Bestelnr.: PC766A
5 jaar on-site respons op de
volgende werkdag, HW
support

HP biedt on-site vervanging op de volgende werkdag voor defecte apparaten als het
probleem niet op afstand kan worden opgelost. Een gemakkelijk aan te schaffen en
te gebruiken on-site hardwarereparatieservice voor uw HP product.

Bestelnr.: U7935E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

