Širokoúhlý LCD monitor HP LE1901wi o
úhlopříčce 48,3 cm (19")
Chytré řešení pro pracoviště

Pracujte chytřeji a šetřete pracovním prostorem díky displeji se
stojanem Integrated Work Center společnosti HP

Klíčové funkce za výhodné ceny
Klíčové funkce za výhodné ceny Prohlédněte si
modernizovaný 48,3cm (19") širokoúhlý monitor
LCD HP LE1901wi, který je vybaven vysoce
efektivním panelem s nízkou spotřebou
a všestranným stojanem Integrated Work Center,
takže šetří peníze i místo. Monitory HP řady
Essential nabízí klíčové provozní vlastnosti za
výhodné ceny. V případě monitoru HP LE1901wi
to znamená:
Chytrý design pro pracoviště
Využijte výhody chytrého designu monitoru HP
LE1901wi a dopřejte si úsporu místa díky
následujícím vlastnostem: • Vestavěný stojan
Integrated Work Center Stand pro kompaktní
spojení s tenkým klientem HP (obojí prodáváno
zvlášť) • Prvky pro pohodlí uživatele, jako je svislý
náklon, otáčení a nastavení výšky • Jasný a ostrý
obraz díky kontrastnímu poměru1 1000:1 •
Vysoké rozlišení 1440 x 900 a rychlá odezva
5 ms 1 • Úprava nastavení monitoru a barev
a možnost ochrany proti krádeži pomocí nástroje
HP Display Assistant
Technologie navržená s ohledem na životní
prostředí
Ušetřete, a přesto nakupte zodpovědně díky řadě
ekologických vlastností. Model LE1901wi: •
Splňuje specifikace nové směrnice ENERGY
STAR® 5.0 a má certifikaci TCO Displays 5.0 •
Nabízí snížení maximální spotřeby energie až
o 47 % • Obsahuje až o 50 % méně rtuti než
modely předchozí generace • Používá panel, kryt
a stojan bez obsahu BFR a PVC 2 • Sklo displeje
neobsahuje arzen • Umožňuje úsporu energie
díky funkci HP Display LiteSaver

Spolehlivost HP pro vaši pohodu
Můžete mít jistotu, že monitor HP LE1901wi
uspokojí potřeby vaší společnosti. Každý monitor
je: • Plně testován, opatřen omezenou tříletou
zárukou a zajištěn celosvětovým servisem
a podporu společnosti HP • Kompatibilní
s podnikovými produkty HP a umožňuje integraci
do jednotných prostředí počítačového vybavení
HP
Přizpůsobení prostřednictvím řady doplňků
Společnost HP nabízí řadu doplňkových produktů
(každý k zakoupení samostatně), které vám
pomohou využít váš monitor na maximum: •
Můžete přidat panel HP se stereofonními
reproduktory pod rám monitoru • Můžete rychle
vytvořit soustavu více monitorů pomocí grafického
adaptéru USB HP, který umožňuje propojení
monitoru s počítačem přes rozhraní USB
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ panelu

TN

Viditelná plocha zobrazení

48,3 cm (19"), širokoúhlý

Úhel zobrazení

160° vodorovně; 160° svisle

Jas

250 cd/m²

Kontrastní poměr

1000:1

Rychlost odezvy

≤5 ms

Nativní rozlišení

1440 × 900

Vstupní signál

1 VGA

Příkon

Univerzální/automatická detekce, 90 – 265 V~, 45 – 63 Hz

Spotřeba energie

Maximálně 29 W, pohotovostní režim2 W

Rozměry

se stojanem:15,9 × 3,8 × 19,8 cm
bez stojanu:44,6 × 5,9 × 30,1 cm

Hmotnost

6,9 kg

Ergonomické funkce

Rozsah náklonu: -3° až +20° – svislý náklon, rozsah otáčení -180° až +180°, rozsah nastavení výšky 13,5 cm, bez možnosti otočení na výšku, odnímatelný
podstavec

Ekologické

Provozní teplota:5 až 35 °C; Provozní vlhkost:Relativní vlhkost 20 až 80 %

Certifikace a soulad s předpisy

TCO5 (nízké emise), ISO 9241-3xx, požadavky CISPR, schválení VCCI, požadavky KC a KCC (Korea), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 třídy B, CNS
13438 třídy B, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), MEPS (Čína), MEPS (Korea – čeká na schválení, Energy Boy), SmartWay – jen NA – Energy logistics,
schválení EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 třída B, značka GS, schválení TUV, GEEA, značka CE, schválení FCC část 15 třída B, v souladu s programem
ENERGY STAR®, EN55024 třída B, EN60950 –1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Software

HP Display Assistant je softwarový nástroj, který umožňuje nastavení monitoru a kalibraci barev pomocí protokolu DDC/CI připojeného osobního počítače;
Funkce HP Display LiteSaver umožňuje plánovat režimy spánku v přednastavenou dobu, což poskytuje ochranu monitoru před vypálením obrazu, výrazné
snížení spotřeby a nákladů za energii a prodloužení životnosti monitoru

Záruka

Omezená tříletá záruka na součásti, práci a servis u zákazníka, včetně podsvícení. Dostupnost záruky se v jednotlivých oblastech liší. Záruka podléhá
konkrétním omezením a výjimkám. Podrobné informace získáte od oddělení podpory zákazníků nebo služeb společnosti HP.

1 Všechny technické údaje týkající se výkonu představují typické technické údaje poskytované výrobci komponent HP
skutečný výkon zařízení se může lišit. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

2 Neobsahuje bromované zpomalovače hoření ani polyvinylchlorid (Bez obsahu BFR/PVC)

splňuje podmínky definice „Bez obsahu BFR/PVC“ uvedené v prohlášení „iNEMI Position Statement on the Definition of Low-Halogen Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)“ (Prohlášení iNEMI o definici elektroniky s nízkým obsahem halogenů (Bez obsahu
BFR/CFR/PVC)). Plastové díly obsahují méně než 1000 ppm (0,1 %) bromu (pokud je zdrojem bromu látka BFR) a méně než 1000 ppm (0,1 %) chloru (pokud jsou zdrojem chloru látky CFR, PVC nebo kopolymery PVC). Všechny desky plošných spojů (PCB)
a substrátové lamináty obsahují celkové množství bromu/chloru nižší než 1500 ppm (0,15 %), přičemž maximální množství chloru je 900 ppm (0,09 %) a maximální množství bromu je 900 ppm (0,09 %). Servisní díly obdržené po zakoupení nemusí být bez
obsahu BFR/PVC.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Windows Vista je registrovaná ochranná známka (nebo ochranná známka) společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších
zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA.
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Příslušenství a služby

Stojan HP Integrated
Work Center

Snadné připojení 17, 19 i 22palcových monitorů LCD HP a ultratenkého
počítače HP Compaq dc7800 nebo tenkého klienta HP do jednoho stojanu
s pohodlím řešení „vše v jednom“ [1] pro vytvoření přesně takové pracovní
konfigurace, jakou potřebujete. Stojan IWC GN783AA a GN783AT nyní
zahrnuje kryt zadního panelu řady 8000, nemusíte jej tedy kupovat
samostatně.
Produktové číslo: GN783AA

Audiopanel pro
displeje HP

Snadno se připevňuje ke spodnímu okraji monitoru a rozšíří jej
o multimediální funkce, včetně stereofonních reproduktorů s plným zvukovým
rozsahem a konektoru pro sluchátka.

Produktové číslo: NQ576AA

Rychloupínací držák HP
pro displeje LCD

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP
splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je
možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či
nástěnnému závěsu, a maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Bezpečnostní kabelový
zámek HP Kensington
MicroSaver

Pro pocit bezpečí. Tento kabelový zámek připoutá váš hardware k pevnému
kotevnímu bodu ve vaší kanceláři. Máte tedy jistotu, že hardware nikdo bez
vašeho vědomí neodnese.

Produktové číslo: PC766A

5 roky, následující
pracovní den na místě,
HW podpora

Pokud nelze problém s hardwarem vyřešit vzdáleně, může opravu na místě
provést kvalifikovaný technik HP již následující pracovní den.

Produktové číslo: U7935E
3 Jednotky jsou prodávány samostatně.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

