Avansert ytelse, komfort og tilkobling for vanlig kontorbruk.

HP L1950g 19-tommers LCD-skjerm
HP L1750 17-tommers LCD-skjerm og L1950g
19-tommers LCD-skjermer har avanserte funksjoner og
funksjonalitet, overlegen brukerkomfort og den nyeste
teknologien tilpasset en lang rekke brukerbehov.
Imponerende ytelse
Gled deg over skarpe og klare skjermpresentasjoner av
tekst, grafikk og video fra den lyssterke 300-nits
skjermen med kontrastforhold på 800:1.
Smart programvare
Optimaliser skjerminnstillingene automatisk med
SetRefresh. Bruk HP Display Assistant til å fastsette
funksjoner for tyveriavskrekking og justere skjermen
gjennom den tilkoblede PCen. HP Display LiteSaver
tillater forhåndsinnstilt hvilemodus, bidrar til å beskytte
mot fastbrenning av bilde og reduserer
energikostnader.
Forbedret kompatibilitet
Arbeid med tradisjonell og ny grafikkteknologi med
tilkoblinger som støtter både analog og digital modus.
Den digitale inngangen med HDCP støtter kryptert
datainnhold. Rask tilkobling av periferenheter fra
skjermen med den innebygde USB-huben med to porter.
Sett deg til rette
90 graders rotasjon sammen med vipp, sving og
høydejustering lar deg tilpasse visningsposisjonen.
Høyden kan justeres så lavt at nedre del av skjermen
nesten berører overflaten på skrivebordet, en posisjon
som ønskes av PALS-brukere. Bruk HP Quick Release
(tillegg) til å feste skjermen på en vegg eller sette flere
enheter sammen. HP Integrated Work Center Stand

(selges separat) lar deg sette sammen skjermen med
utvalgte PCer og tynne klienter fra HP i en
alt-i-ett-formfaktor.
Miljøansvar
Disse skjermene tilfredsstiller strenge, verdensdekkende
miljøforskrifter, og er ENERGY STAR®-kvalifiserte.
L1750-skjermen ble rangert til sølv, og L1950g-skjermen
ble rangert til gull, av Electronic Products Environmental
Assessment Tool (EPEAT™).
Service og kundestøtte
Skjermene støttes av omfattende testing og HPs service
og kundestøtte fra 65000 IT-teknikere i 160 land rundt
om i verden.

HP L1950g 19-tommers LCD-skjerm

Type

Aktiv matrise TFT (thin film transistor), TN-teknologi; Antirefleks- og antistatisk belegg

Visningsområde

19 tommer diagonalt

Visningsvinkel

160° horisontalt, 160° vertikalt

Lysstyrke

300 nits

Kontrastforhold

800:1

Responshastighet

5 ms

Punkt-/pikselbredde

0,294 mm

Frekvens

Horisontal frekvens: 24 - 83 kHz, Vertikal frekvens: 50 - 77 Hz

Oppløsning

1280 x 1024 ved 60 Hz (innebygd), alle VESA-modi opp til 1280 x 1024 ved 75 Hz

Inngangssignal

15-pinners D-sub minikontakt
tatt av

Videokabel

15-pinners mini D-sub analog VGA-kontakt, DVI-D-kontakt

Brukerkontroller (på skjermen)

Størrelse og posisjonering, kontrast, lysstyrke, klokke, klokkefase, valgbar fargetemperatur, serienummer, modus vist, hvilemodus-timer,
inngangsvalg, tilbakestilling, individuell fargekontrast, fullskjermsoppløsning

Basefunksjoner

Vippområde: -5° til + 35° vertikal vipp, svingområde: -45° til +45°, høydejustering: 130 mm, avtakbar fot

USB 2.0-hub med egen
strømforsyning

USB 2.0-hub: selvforsynt med strøm, to porter (kabel inkludert)

Programvare

Med HP Display LiteSaver-funksjonen kan du planlagge hvilemodus ved forhåndsdefinerte tidspunkter for å beskytte skjermen mot
bildefastbrenning, redusere strømforbruk og -kostnader betydelig og forlenge skjermens levetid
HP Display Assistant er programvare for skjermjustering og fargekalibrering som bruker Display Data Channel Command Interface-protokollen
(DDC/CI) på den tilkoblede PCen

Strømforbruk

32 watt i gjennomsnitt

Strømforsyning

Automatisk 90 til 265 V vs intern strømforsyning, 50 til 60 Hz (innebygd strømforsyning)

Strømforbruk, ventemodus

2 watt

Fysiske mål (B x D x H)

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

Vekt

7,3 kg

Sertifiseringer, samsvar

Australsk ACA-godkjenning, kanadiske krav/CSA, CE-merket, kinesisk CCIB/CCEE-godkjenning, CISPR-krav, øst-europeiske godkjenninger,
ENERGY STAR®-kvalifisert, FCC-godkjenning, tysk ergonomi (TUV og GS-merke), ISO 13406-2-samsvar (retningslinjer for pikseldefekter),
meksikansk NOM-godkjenning, PC99-sertifisert, sør-koreansk MIC-godkjenning, taiwansk BSMI-godkjenning, TCO 03 (utslipp, ergonomi, miljø),
TUV-Ergo, UL-oppført, VCCI-godkjenninger, Microsoft® Windows®-sertifisering, Windows Vista®-sertifisering, EPEAT™ Gold

Garanti

Begrenset 3 års deler-, arbeid- og på stedet-service, inkludert bakbelysning. Tilgjengelighet varierer etter region. Visse begrensninger og
utelukkelser gjelder. For detaljer, kontakt HP Kundestøtte eller HP Service

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som
følger med de samme produktene og tjenestene. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Microsoft og Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/monitors
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HP L1950g 19-tommers LCD-skjerm

Anbefalt tilbehør og tjenester
HP høyttalerlist til flatskjerm

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for
multimedia, inkludert stereohøyttalere med fullverdig lydområde samt ekstern kontakt for
hodetelefoner.

Produktnummer: EE418AA
Kensington sikkerhetslås

Trygghet på et øyeblikk. Denne praktiske låseenheten festes til maskinvaren og deretter til et
forankringspunkt på arbeidsstedet, noe som sikrer at maskinvaren blir stående akkurat der den
er.

Produktnummer: PC766A
5 år maskinvarestøtte, neste
virkedag på stedet

HP sørger for utskifting på stedet neste virkedag av den defekte maskinvareenheten
hvis problemet ikke kan løses via fjerndiagnostisering. Tilbyr en lett tilgjengelig,
brukervennlig maskinvarereparasjonstjeneste på stedet for HP-produktet.

Produktnummer: U7935E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

