HP LE1901wi 48,3 cm (19") bred LCD-skærm
Smart design til arbejdspladsen

Arbejd smartere, og spar plads med HP’s integrerede Work
Center-stativ

Nøglefunktioner til konkurrencedygtige priser
Nøglefunktioner til konkurrencedygtige priser - se
den opdaterede HP LE1901wi 48,3 cm (19")
brede LCD-skærm med lavt strømforbrug samt et
alt-i-et integreret Work Center-stativ, så du sparer
både penge og plads. Med HP Essential-seriens
skærme fås nøglefunktioner til konkurrencedygtige
priser. I forbindelse med HP LE1901wi-skærmen
betyder det:
Intelligent design til arbejdspladsen
Med HP LE1901wis smarte design får du
følgende: • Indbygget integreret Work
Center-stativ, så der fås en kompakt løsning med
en tynd HP-klient (begge skal anskaffes særskilt) •
Brugerkomfortindstillinger, der omfatter justerbar
hældning, drejning og højde • Et 1000:1
kontrastforhold1, der giver skarpe og klare
billeder • Skarpe opløsninger op til 1440 x 900
og hurtig 5 ms opdatering 1 • Skærm- og
farvejustering samt forebyggelse af tyveri med HP
Display Assistant
Teknologi, der tager hensyn til miljøet
Spar penge, og få samtidig råd til ansvarlige køb
med forskellige miljømæssige egenskaber.
LE1901wi: • Overholder ENERGY STAR®
5.0-specifikationer og er TCO Displays
5.0-certificeret • Giver en reduktion i det
maksimale strømforbrug på op til 47% •
Indeholder 50% mindre kviksølv end tidligere
generationer • BFR- og PVC-fri skærm, kabinet og
stativ 2 • Arsenikfrit glas • Energibesparelser med
HP Display LiteSaver

Slap af med HP driftsikkerhed
Du ved, at dine forretningsbehov er dækket med
HP LE1901wi. Skærmene er: • Fuldt testet med 3
års begrænset garanti fra HP's globale service og
support • Kompatible med HP's
forretningsprodukter, så der fås en totalløsning
Tilpas den med masser af tilbehør
HP tilbyder mange forskellige tilbehørsprodukter
(anskaffes særskilt), så du kan få mest muligt ud af
din skærm. • Tilføj flot stereolyd under skærmens
kant med HP Speaker Bar • Få hurtigt et miljø
med flere skærme vha. HP USB-grafikadapteren,
der giver USB-forbindelser mellem skærmen og
pc'en
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SPECIFIKATIONER
Paneltype

TN

Synligt billedområde

48,3 cm (19") bredskærm

Synsvinkel

160° vandret; 160° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1

Opdateringshastighed

≤5 ms

Oprindelig opløsning

1440 x 900

Indgangssignal

1 VGA

Indgangsstrøm

Universel/auto-registrering, 90 til 265 VAC, 45 til 63 Hz

Strømforbrug

Maks. 29 watt, standby2 watt

Mål

med fod:15,9 x 3,8 x 19,8 cm
uden fod:44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Vægt

6,9 kg

Ergonomiske egenskaber

Hældning: -3° til + 20° lodret hældning, -180° to + 180° drejning, 13,5 cm højdejustering, ingen rotation, aftagelig fod

Miljømæssigt

Driftstemperatur:5 til 35° C; Luftfugtighed ved drift:20% til 80% relativ luftfugtighed

Certificering og overensstemmelser

TCO5 (lavemission), ISO 9241-3xx, CISPR-krav, VCCI-godkendelser, KC- og KCC-krav (koreanske), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 Class B, CNS
13438 Class B, IEC 60950-1, CEL (China Energy Label), Kina MEPS, Korea MEPS (pending, Energy Boy), SmartWay – kun NAy - Energy Logistics, EUP Lot 6
Tier 1 AS/NZS 3548 Class B godkendelse, “GS”-mærket, TUV-godkendelser, GEEA, CE-mærkning, FCC Part 15 Class B godkendelse, ENERGY
STAR®-mærket, EN55024 Class B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Software

Med HP Display Assistant-programmet kan du justere skærmen og kalibrere farver vha. protokollen DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) på
en tilsluttet pc; Med HP Display LiteSaver kan du planlægge dvaletilstand på forudindstillede tidspunkter, så du undgår, at billedet "brænder fast". Endvidere
reduceres strømforbruget og -udgifterne markant, og skærmen holder længere

Garanti

3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

1 Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører
den faktiske ydelse kan være højere eller lavere. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

2 Bromerede flammehæmmere og fri for polyvinylchlorid (BFR/PVC-fri)

overholder den kommende definition af "BFR/PVC-fri" som anført i "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Plastikdele indeholder < 1000 ppm (0,1 %) brom (hvis Br-kilden er BFR'er) og < 1000 ppm (0,1 %)
klor (hvis Cl-kilden er fra CFR'er eller PVC eller PVC-copolymerer). Alle PCB (Printed Circuit Board) og substratlaminater indeholder bromin/klorid på i alt <1.500 ppm (0,15%) med maks. klorin på 900 ppm (0,09%) og maks. bromin på 900 ppm (0,09%)
Servicedele efter købet er muligvis ikke BFR/PVC-fri.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger
med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering.
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Tilbehør og services

HP Stativ til integreret
driftscenter

Du kan nemt montere en 17", 19" eller 22" HP LCD-skærm og en HP
Compaq dc7800 ultraslank desktop pc eller HP tynd klient på ét praktisk
stativ, som samler det hele ét sted3. IWC fod GN783AA og GN783AT
omfatter nu 8000-seriens bagpaneldæksel, så det ikke skal bestilles separat.

Produktnummer: GN783AA

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har
adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder stereohøjttalere med fuldt
lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP lynudløserfod til
LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP
tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter.
Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan
udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP Kensington
MicroSaver-sikkerhedslå
s til ledninger

Øjeblikkeligt ro i sindet. Denne smarte kabellås kan forbindes til din
hardware samt til en stationær genstand, hvilket sikrer, at din hardware
bliver nøjagtig, hvor den skal.

Produktnummer: PC766A

5 års hardwaresupport
onsite, næste hverdag

Få reparation af hardwareenheden næste hverdag på installationsstedet
udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses centralt.

Produktnummer: U7935E
3 Enheder skal anskaffes særskilt.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

