HP LE1901wi 48,3-cm (19-inch) breedbeeld
LCD-monitor
Slim design voor uw werkplek

Slimmer werken en ruimte besparen op de werkplek met een scherm
met HP's Integrated Work Center standaard

Essentiële functies voor een scherpe prijs
Essentiële functies voor een scherpe prijs De
vernieuwde HP LE1901wi 48,3-cm (19-inch)
LCD-breedbeeldmonitor, met een energiezuinig
scherm met een laag stroomverbruik en een
all-in-one Integrated Work Center standaard
bespaart u geld en ruimte. HP Essential serie
monitoren bieden essentiële functies voor een
scherpe prijs. Bij de HP LE1901wi monitor
betekent dit:

Ontspannen werken met HP
De zekerheid dat uw zakelijke behoeften gedekt
zijn met de HP LE1901wi. Elke monitor is: •
Volledig getest met drie jaar garantie en
wereldwijde service en support van HP •
Compatibel met HP business producten voor een
totale HP computerervaring

Aan te passen met tal van opties
HP biedt tal van optionele (afzonderlijk aan te
schaffen) producten om uw monitor nog prettiger
Slim design voor de werkplek
te gebruiken: • De HP luidsprekerbalk voegt stereo
Kies voor het slimme design van de HP LE1901wi geluidsweergave toe aan de rand van de monitor
en geef uzelf de ruimte met de volgende
• De HP USB grafische adapter biedt een snelle
kenmerken: • Ingebouwde Integrated Work Center USB-verbinding tussen de monitor en de pc en stelt
standaard voor een compacte all-in-one bundeling u in staat meerdere monitoren aan te sluiten
met een HP thin client (beide apart aan te
schaffen) • Comfortabel gebruik met kantel-,
draai- en hoogteinstellingen • Scherpe, heldere
schermweergave met een 1000:1 contrastratio •
Scherpe resoluties tot 1440 x 900 en een snelle
responstijd van 5 ms 1 • Monitor- en
kleurinstellingen en diefstalpreventie kunnen
worden gekozen met HP Display Assistant
Technologie met oog voor het milieu
Geld besparen en toch een verantwoorde
aankoop doen met diverse milieukenmerken. De
LE1901wi: • Voldoet aan de nieuwe ENERGY
STAR® 5.0 specificaties en is TCO Displays
5.0-gecertificeerd • Biedt een tot 47% lager
maximum stroomverbruik • Bevat 50% minder
kwik dan modellen van de vorige generatie •
Heeft een scherm, behuizing en standaard zonder
BFR en PVC 2 • Heeft een arsenicumvrij scherm •
Bespaart energie dankzij HP Display LiteSaver
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SPECIFICATIES
Type paneel

TN

Zichtbaar beeldgebied

48,3 cm (19 inch) breedbeeld

Beeldhoek

160° horizontaal; 160° verticaal

Helderheid

250 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1

Responssnelheid

≤5 ms

Standaardresolutie

1440 x 900

Invoersignaal

1 VGA

Ingangsspanning

Universeel/zelfinstellend, 90 tot 265 V, 45 tot 63 Hz

Stroomverbruik

Max 29 Watt, standby2 Watt

Afmetingen

met voet:15,9 x 3,8 x 19,8 cm
zonder voet:44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Gewicht

6,9 kg

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -3° tot + 20° verticaal kantelen, -180° tot + 180° draaien, 13,5 cm hoogte-instelling, geen rotatie, afneembare voet

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf:5 tot 35 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:20 tot 80% rel

Certificering en compatibiliteit

TCO 5 (lage emissie), ISO 9241-3xx, CISPR vereisten, VCCI goedkeuring, KC en KCC (Korea) vereisten, CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 Klasse B,
CNS 13438 Klasse B, IEC 60950-1, China energielabel (CEL), China MEPS, Korea MEPS (aangevraagd, Energy Boy), SmartWay – alleen NA energielogistiek, EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 Klasse B goedkeuring, "GS"-merk, TÜV goedkeuring, GEEA, CE-merk, FCC Part 15 Klasse B goedkeuring,
ENERGY STAR®-gekwalificeerd, EN55024 Klasse B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Software

HP Display Assistant software maakt het mogelijk om monitorinstelling en kleurkalibratie te regelen via het DDC/CI (Display Data Channel Command
Interface) protocol op de aangesloten pc; HP Display LiteSaver functie om de slaapstand op vaste tijden in te stellen beschermt tegen inbranden, verlaagt het
stroomverbruik en de energiekosten en verlengt de levensduur van de monitor

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

1 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten

werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

2 Bevat geen broomhoudende vlamvertragers en geen polyvinylchloride (BFR/PVC-vrij)

voldoet aan de definitie in ontwikkeling van 'BFR/PVC-vrij' zoals opgenomen in de "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)’". Plastic onderdelen bevatten < 1000 ppm (0,1%) broom [als de Br bron afkomstig
is van BFR's] en < 1000 ppm (0,1%) chloor [als de Cl bron afkomstig is van CFR's of PVC of PVC copolymeren]. Alle printplaten (PCB) en substraatlaminaten bevatten een broom/chloortotaal <1500 ppm (0,15%) met maximaal 900 ppm (0,09%) chloor en
maximaal 900 ppm (0,09%) broom. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd BFR/PVC-vrij.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors
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Accessoires en services

HP Integrated Work
Center standaard

Gemakkelijk een 17-, 19- of 22-inch HP LCD-monitor en een HP Compaq
dc7800 ultra-slim desktop pc of HP thin client op één standaard monteren
als alles-in-één oplossing [1] om exact de desktopconfiguratie te creëren die
u nodig heeft. IWC-standaard GN783AA en GN783AT omvat nu de 8000
serie achterpaneelplaat, zodat deze niet meer apart hoeft te worden
besteld.
Bestelnr.: GN783AA

HP LCD luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige
multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor
stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe
hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

HP Quick Release voor
LCD-monitor

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin
clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en andere HP
desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of
wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP Kensington
MicroSaver
veiligheidskabelslot

Direct een gerust gevoel. Dit praktische kabelslot wordt bevestigd aan uw
hardware en vervolgens aan een ankerpunt op de werkplek, zodat de
hardware blijft waar hij is.

Bestelnr.: PC766A

5 jaar on-site respons
op de volgende
werkdag, HW support

Als het hardwareprobleem niet remote kan worden verholpen, heeft u recht
op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP
gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7935E
3 Apart aan te schaffen.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

