Zaawansowane funkcje, wygoda i opcje połączeń ułatwiające korzystanie z
najważniejszych aplikacji biznesowych.

19-calowy monitor LCD HP L1950g
17-calowy monitor LCD HP L1750 i 19-calowy monitor
LCD L1950g oferują zaawansowane funkcje, wysoki
komfort użytkowania oraz najnowsze technologie
dostosowane do wymagań różnych użytkowników.
Imponująca wydajność
Wyraźny, czysty obraz w wysokiej rozdzielczości z
kontrastem 800:1 i jasnością 300 cd/m2 zapewnia
doskonałą prezentację tekstu, grafiki i wideo.
Inteligentne oprogramowanie
Automatyczna optymalizacja ustawień wyświetlania za
pomocą SetRefresh. Oprogramowanie HP Display
Assistant pozwala włączyć funkcje chroniące monitor
przed kradzieżą oraz sterować parametrami
wyświetlania z komputera. Funkcja HP Display LiteSaver
pozwala zaprogramować tryb uśpienia, co
zabezpiecza monitor przed utrwalaniem się obrazu
oraz zmniejsza koszty energii.
Większy zakres zgodności
Złącza obsługujące tryb analogowy lub cyfrowy
umożliwiają korzystanie ze starszej i najnowszej
technologii wyświetlania grafiki. Cyfrowe wejście z
HDCP obsługuje zaszyfrowane dane. Wbudowany
dwuportowy koncentrator USB umożliwia szybkie
podłączanie do monitora urządzeń peryferyjnych.
Wygodna praca
Funkcje obrotu o 90 stopni oraz przechyłu obrotu w
poziomie i dostosowania wysokości umożliwiają
indywidualne dostosowanie pozycji monitora.
Mechanizm regulacji wysokości pozwala również na
obniżanie pozycji monitora tak, że jego dolna

krawędź może niemal dotykać podłoża, co jest
szczególnie przydatne dla osób noszących soczewki
progresywne. Opcjonalny uchwyt HP Quick Release
pozwala zamontować monitor na ścianie lub złączyć
w jedną całość kilka monitorów. Podstawa HP
Integrated Work Center (sprzedawana osobno)
umożliwia łączenie monitora z wybranymi komputerami
PC lub klientami uproszczonymi w jeden wielofunkcyjny
zestaw.
Odpowiedzialność za środowisko
Monitory te spełniają najsurowsze światowe normy
ochrony środowiska i są zgodne z normą ENERGY
STAR®. Monitor L1750 otrzymał ocenę Silver, a
monitor L1950g ocenę Gold w teście EPEAT™
(Electronic Products Environmental Assessment Tool).
Serwis i pomoc techniczna
Monitory przechodzą gruntowne testy oraz są objęte
kompleksowym serwisem i pomocą techniczną HP
świadczonymi przez 65 tys. specjalistów ds. usług
informatycznych i pomocy technicznej w 160 krajach
na całym świecie.

19-calowy monitor LCD HP L1950g

Typ

Aktywna matryca TFT (thin film transistor), technologia TN; Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna

Widoczny obszar obrazu

przekątna 19 cali

Kąt podglądu

160° w poziomie, 160° w pionie

Jasność

300 nitów

Współczynnik kontrastu

800:1

Poziom reakcji

5 ms

Rozstaw plamki/pikseli

0,294 mm

Częstotliwość

Częstotliwość pozioma: 24-83 kHz, częstotliwość pionowa: 50-77 Hz

Rozdzielczość

1280 x 1024 przy 60 Hz (własna), wszystkie tryby VESA do 1280 x 1024 przy 75 Hz

Sygnał wejściowy

15-stykowe złącze typu D-Sub
w odłączanym kablu

Kabel monitora

15-stykowe analogowe złącze VGA typu D-Sub, złącze DVI-D

Sterowanie (menu ekranowe)

Wielkość i położenie, kontrast, jasność, zegar, faza zegara, temperatura barwowa, numer seryjny, tryb pracy, timer trybu uśpienia, wybór wejścia,
przywracanie ustawień fabrycznych, indywidualne ustawianie kolorów, rozdzielczość pełnoekranowa

Funkcje podstawowe

Zakres przechyłu: od -5° do +35° (przechył pionowy), zakres obrotu: od -45° do +45°, regulacja wysokości: 130 mm, odłączana podstawa.

Koncentrator USB 2.0 z własnym
zasilaniem

Koncentrator USB 2.0: własne zasilanie, dwa porty (kabel w zestawie)

Oprogramowanie

Funkcja HP Display LiteSaver pozwala użytkownikowi zaprogramować tryb uśpienia na określony czas, co zapewnia ochronę monitora przed
utrwalaniem obrazu, radykalnie obniża zużycie i koszty energii oraz wydłuża czas eksploatacji monitora
HP Display Assistant to oprogramowanie usługowe, które umożliwia regulację monitora oraz kalibrację kolorów z komputera za pomocą protokołu
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI).

Zużycie energii

Średnio 32 W

Zasilacz

Automatycznie ustalanie zakresu 90-265 V, wewnętrzny zasilacz, 50-60 Hz (wbudowany zasilacz)

Pobór mocy, czuwanie

2W

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

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

Waga

7,3 kg

Certyfikaty, spełniane normy

Atest ACA (Australia), wymagania kanadyjskie/CSA, znak CE, atest CCIB/CCEE (Chiny), wymagania CISPR, atesty wschodnioeuropejskie,
zgodność z normą ENERGY STAR®, atest FCC, niemiecka norma ergonomiczna (znaki TUV i GS), zgodność z normą ISO 13406-2 (wytyczne
dotyczące wadliwych pikseli), atest NOM (Meksyk), certyfikat PC99, atest MIC (Korea Płd.), atest BSMI (Tajwan), TCO 03 (emisja, ergonomia,
środowisko), TUV-Ergo, atest UL, atesty VCCI, certyfikat Microsoft® Windows®, certyfikat Windows Vista®, ocena Gold w teście EPEAT™

Gwarancja

Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu.
Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta HP

© 2008 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym
lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors
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19-calowy monitor LCD HP L1950g

Zalecane akcesoria i usługi
Listwa głośników HP do monitora z
płaskim ekranem

Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet
funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości
dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: EE418AA
Zamek zabezpieczający firmy
Kensington

Coś dla tych, którzy boją się o sprzęt. Tę poręczną blokadę z kablem wystarczy zaczepić z
jednej strony do urządzenia, a z drugiej do nieruchomego miejsca zaczepienia — dzięki temu
sprzęt na pewno będzie zawsze na swoim miejscu.

Numer produktu: PC766A
Serwis w miejscu instalacji w
następnym dniu roboczym, 5
lata

Jeśli problem ze sprzętem nie może być rozwiązany zdalnie, HP zapewnia wymianę
uszkodzonego sprzętu u klienta w następnym dniu roboczym. Dla produktu HP
obowiązuje oferta łatwej w zakupie i łatwej w użyciu usługi naprawy sprzętu w
miejscu instalacji.
Numer produktu: U7935E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

