Ευρεία οθόνη LCD HP LE1901wi 48,3 cm
(19")
Έξυπνη σχεδίαση στο χώρο εργασίας σας

Κινηθείτε έξυπνα και εξοικονομήστε χώρο στο γραφείο σας με μια
οθόνη HP με βάση Integrated Work Center

Βασικά χαρακτηριστικά σε ανταγωνιστικές τιμές
Βασικά χαρακτηριστικά σε ανταγωνιστικές τιμές
Δείτε τη νέα ευρεία οθόνη LCD HP LE1901wi 48,3
cm (19") με πίνακα χαμηλής κατανάλωσης και
ενσωματωμένη βάση Integrated Work Center
all-in-one για εξοικονόμηση χώρου και χρημάτων.
Οι οθόνες HP Essential Series παρέχουν βασικά
χαρακτηριστικά απόδοσης σε ανταγωνιστικές τιμές.
Με την οθόνη HP LE1901wi:

Χαλαρώστε με την αξιοπιστία της HP.
Είστε βέβαιοι ότι με την HP LE1901wi η επιχείρησή
σας είναι καλυμμένη. Κάθε οθόνη: • Έχει
δοκιμαστεί και διαθέτει περιορισμένη εγγύηση
τριών χρόνων συνοδευόμενη από εξυπηρέτηση και
υποστήριξη της ΗΡ παγκοσμίως • Είναι συμβατή με
τα προϊόντα της ΗΡ για επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης
υπολογιστή ΗΡ

Κομψή σχεδίαση για το χώρο εργασίας
Αξιοποιήστε την έξυπνη σχεδίαση της ΗΡ LE1901wi
και δημιουργήστε περισσότερο χώρο στο γραφείο
σας με: • Ενσωματωμένη βάση Integrated Work
Center για λειτουργικότητα all-in-one από ένα HP
thin client (διατίθενται ξεχωριστά) • Ρυθμίσεις
άνετης χρήσης που περιλαμβάνουν δυνατότητα
προσαρμογής κλίσης, περιστροφής και ύψους •
Λόγος αντίθεσης 1000:1 για ευκρινή και
πεντακάθαρη εικόνα • Υψηλή ανάλυση έως 1440
x 900 και γρήγορη απόκριση 5 ms 1 •
Προσαρμογή οθόνης και χρωμάτων και
δυνατότητα αποτροπής κλοπής με το HP Display
Assistant

Προσαρμογή με μια σειρά επιλογών
Η HP παρέχει ποικιλία προαιρετικών προϊόντων (το
καθένα πωλείται ξεχωριστά) για να σας βοηθήσει
να αξιοποιήσετε πλήρως την οθόνη σας: •
Προσθέστε καθηλωτικό στερεοφωνικό ήχο κάτω
από το πλαίσιο της οθόνης με το HP Speaker Bar
• Εγκαταστήστε γρήγορα ένα περιβάλλον με
πολλές οθόνες χρησιμοποιώντας τον
Προσαρμογέα γραφικών HP USB που επιτρέπει τη
σύνδεση του υπολογιστή και των οθονών μέσω
USB

Τεχνολογία με περιβαλλοντική συνείδηση
Εξοικονομήστε χρήματα χωρίς συμβιβασμούς στα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που
αγοράζετε. Η LE1901wi: • Πληροί τις νέες
προδιαγραφές ENERGY STAR® 5.0 και διαθέτει
πιστοποίηση TCO Displays 5.0 • Παρέχει έως 47%
χαμηλότερη μέγιστη κατανάλωση ισχύος • Περιέχει
50% λιγότερο υδράργυρο από τα μοντέλα των
προηγούμενων γενιών • Η οθόνη, το περίβλημα
και η βάση είναι χωρίς BFR και PVC 2 • Δεν
περιέχεται αρσενικό στο γυαλί της οθόνης • Το HP
Display LiteSaver εξοικονομεί ενέργεια
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τύπος οθόνης

TN

Ορατή περιοχή

ευρεία οθόνη 48,3 cm (19")

Γωνία θέασης

160° οριζόντια, 160° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

250 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1000:1

Ταχύτητα απόκρισης

≤5 ms

Εγγενής ανάλυση

1440 x 900

Σήμα εισόδου

1 VGA

Ισχύς εισόδου

Καθολικής χρήσης/αυτόματης αναγνώρισης, 90 έως 265 VAC, 45 έως 63 Hz

Κατανάλωση ισχύος

29 watt μέγιστη, αναμονή2 watt

Διαστάσεις

με βάση:15,9 x 3,8 x 19,8 cm
χωρίς βάση:44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Βάρος

6,9 kg

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Εύρος κλίσης: κατακόρυφη κλίση -3° ως 20°, εύρος οριζόντιας περιστροφής -180° έως + 180°, προσαρμογή ύψους ως 13,5 cm, χωρίς περιστροφή γύρω από
άξονα, με αφαιρούμενη βάση

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία λειτουργίας:5 έως 35° C; Υγρασία λειτουργίας:20 έως 80% RH

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

TCO5 (χαμηλές εκπομπές), ISO 9241-3xx, απαιτήσεις CISPR, εγκρίσεις VCCI, απαιτήσεις KC και KCC (Κορέα), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 Κλάση
B, CNS 13438 Κλάση B, IEC 60950-1, Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης - Κίνα (CEL), MEPS Κίνα, MEPS Κορέα (σε εκκρεμότητα, Energy Boy), SmartWay – μόνο
Βόρεια Αμερική - Ενεργειακός εφοδιασμός, έγκριση EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 Κλάση B, σήμανση “GS”, εγκρίσεις TUV, GEEA, σήμανση CE, έγκριση FCC
Τμήμα 15 Κλάση B, πιστοποίηση ENERGY STAR®, EN55024 Κλάση B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Λογισμικό

Το HP Display Assistant είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που επιτρέπει τη ρύθμιση της οθόνης και τη βαθμονόμηση των χρωμάτων με χρήση του πρωτοκόλλου
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) του συνδεδεμένου υπολογιστή. Το χαρακτηριστικό HP Display LiteSaver επιτρέπει τον προγραμματισμό της
λειτουργίας αδράνειας (Sleep) σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα για προστασία της οθόνης από το φαινόμενο συγκράτησης ειδώλου (image retention),
δραστική μείωση της κατανάλωσης και του κόστους ενέργειας και επέκταση της διάρκειας ζωής της οθόνης

Εγγύηση

Περιορισμένη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή, συμπεριλαμβανομένου φωτισμού οθόνης. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά περιοχή.
Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών ή το τμήμα εξυπηρέτησης της HP

1 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να

αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 2 Δεν περιέχει βρωμιούχους φλογοεπιβραδυντές και πολυβινυλοχλωρίδιο (χωρίς BFR/PVC). Καλύπτει το διευρυνόμενο πεδίο του ορισμού "χωρίς BFR/PVC" όπως διατυπώνεται στη δήλωση "iNEMI Position Statement on the
'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Τα πλαστικά μέρη περιέχουν λιγότερο από 1000 ppm (0,1%) βρωμίου [εάν η προέλευση του Br είναι από BFR] και λιγότερο από 1000 ppm (0,1%) χλωρίου [εάν η προέλευση του Cl είναι από CFR ή PVC
ή συμπολυμερή PVC]. Όλες οι επιστρώσεις των πλακετών τυπωμένου κυκλώματος (PCB) και των υποστρωμάτων περιέχουν συνολικά λιγότερο από 1.500 ppm (0,15%) βρωμίου/χλωρίου με μέγιστη τιμή χλωρίου 900 ppm (0,09%) και μέγιστη τιμή βρωμίου 900 ppm
(0,09%). Τα ανταλλακτικά μπορεί να περιέχουν BFR/PVC.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Η ονομασία Windows Vista είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Βάση για το HP
Integrated Work Center

Συνδέστε εύκολα μια οθόνη LCD 17, 19 ή 22 ιντσών της HP και έναν
επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq dc7800 Ultra-slim ή ένα HP Thin Client
σε μία βάση για άνεση "all-in-one" σε μικρές διαστάσεις [1] και τη
διαμόρφωση που θέλετε. Η βάση IWC GN783AA και GN783AT
περιλαμβάνει τώρα το κάλυμμα του πίσω πλαισίου της σειράς 8000 series
και δεν είναι απαραίτητη ξεχωριστή παραγγελία του.
Αριθμός προϊόντος: GN783AA

Γραμμή ηχείων LCD HP

Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει
πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν
στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για
ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης οθόνης
LCD HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με
VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP.
Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα
επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Κλειδαριά ασφαλείας
για καλώδιο HP
Kensington MicroSaver

Ξενοιάστε άμεσα. Αυτή η εύχρηστη συσκευή κλειδώματος καλωδίων συνδέεται
με τον εξοπλισμό σας και, στη συνέχεια, ασφαλίζεται σε σταθερό σημείο του
χώρου εργασίας σας, διασφαλίζοντας την απόλυτη ακινητοποίηση του
εξοπλισμού.

Αριθμός προϊόντος: PC766A

5 έτη επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη
ημέρα, υποστήριξη
υλικού

Επιτόπου επισκευή της ελαττωματικής μονάδας υλικού σας την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7935E
3 Μονάδες που διατίθενται ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

