HP LE1901wi 48,3 cm-es (19"-es) széles
képernyős LCD monitor
Intelligens kialakítás a munkahelye számára

A HP Integrated Work Center állványával megkönnyítheti a munkáját,
és helyet takaríthat meg

Kulcsfontosságú szolgáltatások versenyképes
árakon
Kulcsfontosságú szolgáltatások versenyképes
árakon A továbbfejlesztett 48,3 cm-es (19"-es),
szélesképernyős, energiatakarékos HP LE1901wi
LCD monitor és a helykímélő, sokoldalú Integrated
Work Center állvány költséghatékony megoldást
kínál a munkaterület csökkentésére. A HP Essential
Series monitorok kulcsfontosságú szolgáltatásokat
és magas teljesítményt kínálnak versenyképes
árakon. A HP LE1901wi monitor esetében ez a
következőket jelenti:

Energiatakarékos megoldások a HP Display
LiteSaver eszközzel
Megnyugtató HP megbízhatóság
A HP LE1901wi megbízhatóan kielégíti az üzleti
igényeket. Minden monitor: • Tteljeskörűen
tesztelt, a HP világszerte elérhető
szervizszolgáltatásával és ügyfélszolgálatával
támogatott, hároméves korlátozott garanciával • A
teljeskörű HP felhasználói élmény érdekében
kompatibilis a HP üzleti termékeivel

Sokféle egyedi beállítási lehetőség
A monitor teljes kihasználásához a HP sokféle
Intelligens kialakítás a munkahely számára
opcionális (csak külön megvásárolható) terméket
A HP LE1901wi intelligens kialakításával helyet
kínál: • A monitor alsó részéhez csatlakoztatható
takaríthat meg, és kényelmesebbé teszi a
HP Speaker Bar hangszóróval kiváló minőségű
munkakörnyezetét: • A beépített Integrated Work
sztereó hangzást érhet el • A HP USB grafikus
Center állvány kompakt egységbe építhető a külön adapterének segítségével engedélyezheti a
megvásárolható HP vékony kliensekkel• A
monitor és a számítógép közötti USB
felhasználó kényelmét szolgálja a forgathatóság,
csatlakozásokat, és gyorsan végrehajthatja a
valamint az állítható dőlésszög és magasság • Az többmonitoros beállítást
1000:1 kontrasztarány1 éles, tiszta képet nyújt •
Éles, 1440 x 900 képpont felbontás, 5 mp-es,
gyors válaszidő 1 • A lopásgátló funkcióval
ellátott HP Display Assistant szoftvereszközzel a
képernyő minden beállítását tetszés szerint
módosíthatja
Környezettudatos technológia
Pénzt takaríthat meg, miközben felelősségteljes
fogyasztói döntéseket hozhat a környezetbarát
kialakítású termékek megvásárlásával. A
LE1901wi: • Megfelel az ENERGY STAR® 5.0 és
TCO Displays 5.0 minősítésnek • Akár 47%-kal is
csökkentheti a maximális energiafogyasztást •
50%-kal kevesebb higanyt tartalmaz, mint az
előző generációs modellek • BFR- és PVC-mentes
lap, ház és állvány 2 • Arzénmentes kijelzőüveg •
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SPECIFIKÁCIÓK
Paneltípus

TN

Látható képterület

48,3 cm (19") széles képernyő

Megtekintési szög

160° vízszintes; 160° függőleges

Fényerő

250 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1

Válaszidő

≤5 ms

Natív felbontás

1440 x 900

Bemeneti jel

1 VGA

Bemeneti táp

Univerzális/automatikus érzékelés, 90–265 V~, 45–63 Hz

Energiafogyasztás

Legfeljebb 29 watt, készenlét2 watt

Méretek

talppal együtt:15,9 x 3,8 x 19,8 cm
talp nélkül:44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Súly

6,9 kg

Ergonómiai tulajdonságok

Döntési tartomány: -3° – +20° függőleges döntés, -180° – +180° elforgatási tartomány, 13,5 cm-es magasságállítási tartomány, a középpont körül nem
forgatható, lecsatolható talp

Környezeti

Működési hőmérséklet:5–35° C; Működési páratartalom:20–80% relatív páratartalom

Tanúsítvány és megfelelőség

TCO5 (alacsony kibocsátás), ISO 9241-3xx, CISPR követelmények, VCCI jóváhagyások, KC és KCC (koreai) követelmények, CSA 60950-1, UL 60950-1,
EN55022 B osztály, CNS 13438 B osztály, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), Kína MEPS, Korea MEPS (függőben, Energy Boy), SmartWay – csak
Észak-Amerikában – energialogisztika, EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 B osztály jóváhagyás, „GS” jelzés, TUV jóváhagyások, GEEA, CE megjelölés, FCC
15. rész B osztály jóváhagyás, ENERGY STAR® minősítés, EN55024 B osztály, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Szoftver

A HP Display Assistant szoftvereszköz a csatlakozott számítógép Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokollja segítségével biztosítja a
monitor beállításainak kezelését és a színkalibrációt; a HP Display LiteSaver funkcióval a képernyő előre megadott időpontokban készenléti üzemmódba áll,
elősegítve ezzel a képernyő beégés elleni védelmét, az energiafogyasztás jelentős csökkentését, valamint a monitor élettartamának növelését.

Garancia

Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban vehető igénybe.
Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy szervizével.

1 Minden teljesítményjellemző a HP összetevők gyártói által megadott általános jellemző

a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet. A jelen dokumentumban szereplő információk értesítés nélkül változhatnak.

2 Brómozott égésgátlótól és polivinil-kloridtól mentes (BFR/PVC-mentes)

megfelel a "Halogénszegény (BRF/CFR/PVC-mentes) elektronika meghatározása" témakörrel kapcsolatos iNEMI állásfoglalás által leírt, aktualizált "BFR/PVC-mentes" meghatározásnak. A műanyag alkatrészek kevesebb mint 1000 ppm (0,1%) brómot [ha a
brómot a brómozott égésgátló tartalmazza] és kevesebb mint 1000 ppm (0,1%) klórt tartalmaznak [ha a klórt a klórozott égésgátló vagy a PVC vagy a PVC-kopolimerek tartalmazzák]. Minden nyomtatott áramköri lap (printed circuit board, PCB, NYÁK-lap) és
anyag laminálása összesen kevesebb mint 1500 ppm (0,15 százalék) brómot/klórt tartalmaz, maximálisan 900 ppm (0,09 százalék) klór és maximálisan 900 ppm (0,09 százalék) bróm mennyiséggel. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizek során bekerülő
alkatrészek BFR/PVC-mentesek.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft cégcsoport védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az
ENERGY STAR bejegyzett védjegy, az Egyesült Államok kormányának tulajdona.
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Tartozékok és szolgáltatások

HP Integrated Work
Center állvány

A 17, 19 vagy 22 hüvelykes HP LCD-monitorok és HP Compaq dc7800
ultravékony asztali számítógépek vagy HP vékony kliensek a pontos asztali
igényeknek megfelelő, egyetlen állásban történő, "minden egyben"
méretezésű [1] kialakításához könnyedén összekapcsolhatók. Az IWC
GN783AA és GN783AT állvány már tartalmazza a 8000 sorozat hátsó
fedőlemezét, így azt nem kell külön megrendelni.
Termékszám: GN783AA

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás
kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és
külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP LCD Monitor
gyorskioldó rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a
VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos
monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis
állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület
legjobb kihasználhatóságát.
Termékszám: EM870AA

HP Kensington
MicroSaver biztonsági
kábelzár

Lelki nyugalom egy pillanat alatt. Ez az ügyes kis kábelzáras eszköz az Ön
hardveréhez csatlakozik, amelyet a munkahely egy fix pontjához erősítve
gondoskodhat róla, hogy a hardver pontosan ott maradjon, ahol kell.

Termékszám: PC766A

5 év hardvertámogatás
– következő
munkanapon esedékes
helyszíni kiszállás

A számítógépet HP minősítéssel rendelkező szakember a következő
munkanapon a helyszínen megjavítja, ha a probléma távolról nem oldható
meg.

Termékszám: U7935E
3 Külön megvásárolható egységek.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

