HP LE1901wi -LCD-laajakuvanäyttö, 48,3 cm
(19")
Järkevä muotoilu työpaikoille

Työskentele fiksummin ja säästä työtilaa HP:n integroidun Work
Center -jalustan avulla

Tärkeät ominaisuudet kilpailukykyiseen hintaan
Tärkeät ominaisuudet kilpailukykyiseen hintaan
Tutustu HP:n uudistettuun 19 tuuman
LE1901wi-laajakuva-LCD-näyttöön, jonka
säästeliäs paneeli ja integroitu Work Center
-jalusta auttavat säästämään rahaa ja aikaa. HP
Essential -sarjan näytöt tarjoavat suorituskykyä
kilpailukykyiseen hintaan. HP LE1901wi -näytön
kohdalla tämä merkitsee seuraavaa:
Järkevä muotoilu työpaikoille
HP LE1901wi -näytön järkevän muotoilun ja
kätevien ominaisuuksien ansiosta käyttäjälle jää
tilaa hengittää: • Kiinteä, integroitu Work Center
-jalusta, joka helpottaa käyttöä yhdessä HP:n Thin
Clientin kanssa (hankittava erikseen) • Käyttäjä
voi itse säätää näytön korkeutta sekä
katselukulmaa pysty- ja vaakasuunnassa •
Kontrastisuhde 1 000:1 takaa tarkan ja terävän
kuvan • Kuvatarkkuus enintään 1 440 x 900,
vasteaika 5 ms 1 • Näytön ja värin säätö sekä
varkaudenesto HP Display Assistant -ohjelman
kautta
Ympäristöystävällistä tekniikkaa
Säästät rahaa ja pystyt silti ostamaan
ympäristöystävällisiä tuotteita. LE1901wi: •
Täyttää uudet ENERGY STAR® 5.0 -vaatimukset ja
on TCO Displays 5.0 -hyväksytty •
Enimmäisvirrankulutus 47 % aiempaa alempi •
Sisältää puolet vähemmän elohopeaa
aikaisempiin malleihin verrattuna • Paneeli, kotelo
ja jalusta eivät sisällä BFR- ja PVC-aineita 2 •
Näytön lasi ei sisällä arseenia • HP Display
LiteSaver säästää energiaa

Nauti HP:n luotettavuudesta
HP LE1901wi vastaa yrityksen tarpeisiin. Jokainen
näyttö on • täysin testattu ja suojattu kolmen
vuoden rajoitetulla takuulla, joka perustuu HP:n
maailmanlaajuiseen palveluun ja tukeen •
yhteensopiva HP:n yritystuotteiden kanssa, mikä
mahdollistaa HP:n tuotteiden kokonaisvaltaisen
käytön
Mukautettavissa monilla oheislaitteilla
HP:n erikseen hankittavien lisävarusteiden avulla
saat näytöstä täyden hyödyn: • HP Speaker Bar
-lisävarusteen avulla lisäät näyttöruudun alle
tehokkaat stereokaiuttimet • HP:n
USB-grafiikkasovittimen avulla voit liittää näytön ja
tietokoneen toisiinsa USB-yhteydellä ja yhdistää
samaan tietokoneeseen useita näyttöjä
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Näyttöala

laajakuva 48,3 cm (19")

Katselukulma

160 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1

Vasteaika

≤5 ms

Alkuperäinen tarkkuus

1440 x 900

Sisääntulosignaali

1 VGA

Virransyöttö

Automaattinen jännitteen tunnistus, 90–265 V AC, 45–63 Hz

Virrankulutus

Enintään 29 W, valmiustila2 wattia

Mitat

jalustan kanssa:15,9 x 3,8 x 19,8 cm
ilman jalustaa:44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Paino

6,9 kg

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistuskulma: -3–20 asteen pystykallistus, -180–180 asteen kääntymisalue, korkeuden säätövara 13,5 cm, ei kierry, irrotettava jalusta

Ympäristö

Käyttölämpötila:5–35 °C; Käyttökosteus:20–80 % RH

Varmenteet ja yhteensopivuus

TCO5 (matalat päästöt), ISO 9241-3xx, CISPR-vaatimukset, VCCI-hyväksynnät, KC- ja KCC-vaatimukset (Korea), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 luokka
B, CNS 13438 luokka B, IEC 60950-1, Kiinan energiamerkki (CEL), Kiinan MEPS, Korean MEPS (vireillä, Energy Boy), SmartWay – vain Pohjois-Amerikka energialogistiikka, EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 luokka B -hyväksyntä, GS-merkki, TUV-hyväksynnät, GEEA, CE-merkki, FCC:n osan 15 luokan B mukainen
hyväksyntä, ENERGY STAR® -hyväksyntä, EN55024 luokka B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Ohjelmisto

HP Display Assistant -ohjelmisto mahdollistaa näytön säädön ja värien kalibroinnin näyttöön liitetyn tietokoneen Display Data Channel Command Interface
(DDC/CI) -protokollan avulla; HP Display LiteSaver -ominaisuuden avulla voit ajoittaa näytön siirtymisen lepotilaan ennalta asetettuihin aikoihin, mikä suojaa
näyttöä jäännöskuvan muodostumiselta sekä vähentää merkittävästi virrankulutusta ja energiakustannuksia ja pidentää näytön käyttöikää

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu kattaa osat, työn sekä huollon asiakkaan tiloissa (myös taustavalo). Saatavuus vaihtelee alueittain. Tietyt rajoitukset ja
poikkeukset ovat voimassa. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelusta tai huollosta

1 Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja

todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

2 Ei sisällä bromattuja palonestoaineita (BFR-aineita) eikä polyvinyylikloridia (PVC)

se vastaa julkaisussa "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)" annettua "BFR-/PVC-vapaan" muuttuvaa määritelmää. Muoviosat sisältävät bromia alle 1 000 ppm (0,1 %) [jos bromi on peräisin BFR-aineista] ja
klooria alle 1 000 ppm (0,1 %) [jos kloori on peräisin CFR-aineista, PVC:stä tai PVC-kopolymeereistä]. Kaikki piirilevyjen ja kiinnitysalustojen laminaatit sisältävät bromia/klooria alle 1 500 ppm (0,15 %), josta on klooria enintään 900 ppm (0,09 %) ja bromia
enintään 900 ppm (0,09 %). Oston jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vapaita BFR-/PVC-aineista.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/monitors
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Lisävarusteet ja palvelut

HP:n integroitu Work
Center Stand -jalusta

Kiinnitä HP:n 17-, 19- tai 22-tuumainen LCD-näyttö ja HP Compaq dc7800
Ultra-slim -pöytätietokone tai HP Thin Client yhteen ja samaan jalustaan[1]
niin saat käyttöösi juuri tarvitsemasi tietokonepaketin. IWC-jalustat
GN783AA ja GN783AT sisältävät nyt 8000-sarjan takapaneelin kannen,
joten sitä ei tarvitse tilata erikseen.
Tuotenumero: GN783AA

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet
multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet,
joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP:n LCD-näytön Quick
Release -toiminto

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP
Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja
muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan
telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP Kensington
MicroSaver
-kaapelilukko

Mielenrauhaa hetkessä. Tämä kätevä kaapelilukko kiinnitetään sekä
laitteeseen että työtilan kiinnityspisteeseen, joten laite pysyy varmasti
paikallaan.

Tuotenumero: PC766A

5 vuotta, seur.
arkipäivänä
asennuspaikalla,
laitteistotuki

Jos laiteyksikön ongelmaa ei voida ratkaista etänä, saat seuraavana
arkipäivänä HP:n pätevän teknikon korjaamaan tietokoneesi paikan päälle.

Tuotenumero: U7935E
3 Yksiköt myydään erikseen.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

