HP LE1901wi 48,3 cm (19") widescreen
LCD-skjerm
Smart design for arbeidsplassen

Arbeid smartere og spar plass med HPs skjerm med Integrated Work
Center Stand

Nøkkelfunksjoner til konkurransedyktige priser
Nøkkelfunksjoner til konkurransedyktige priser Se
nærmere på den oppdaterte HP LE1901wi 48,3
cm (19") Widescreen LCD-skjermen, med
energieffektivt og lavt strømforbruk og alt-i-ett
Integrated Work Center Stand som sparer både
penger og plass. HPs skjermer i Essential-serien
leverer viktige ytelsesfunksjoner til
konkurransedyktige priser. På HP
LE1901wi-skjermen betyr dette:
Smart design for arbeidsplassen
Dra nytte av den smarte designen på HP
LE1901wi, og gi deg selv plass til å puste med
følgende funksjoner: • Innebygd Integrated Work
Center Stand for en kompakt alt-i-ett-pakke
sammen med en HP tynn klient (hver av dem
selges separat) • Innstillinger for brukerkomfort
som inkluderer justerbar vipp, sving og høyde •
Kontrastforhold på 1000:1 gir skarp og klar
visning • Skarpe oppløsninger opp til 1440 x
900, og kort responstid på 5 ms 1 • Skjerm- og
fargejustering og tyveriavskrekking med HP
Display Assistant
Teknologi med tanke på miljøet
En rekke miljøfunksjoner gjør at du sparer penger
samtidig som du gjør et ansvarlig kjøp. LE1901wi:
• Oppfyller de nye ENERGY STAR®
5.0-spesifikasjonene og er TCO Displays
5.0-sertifisert • Gir opptil 47 % reduksjon i
maksimalt strømforbruk • Inneholder 50 % mindre
kvikksølv enn modeller i tidligere generasjoner •
Har BFR- og PVC-fritt skjermpanel, kabinett og
stativ 2 • Har ikke arsenikk i skjermglasset • Gir
strømbesparelser med HP Display LiteSaver

Slapp av med HP-pålitelighet
Vit at forretningsbehovene er dekket med HP
LE1901wi. Hver skjerm er: • Fullt ut testet med en
treårig begrenset garanti som støttes av HPs
verdensdekkende service og støtte • Kompatibel
med HPs kontorprodukter for å gi en komplett
databehandlingsopplevelse fra HP
Tilpass med en rekke alternativer
HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (selges
separat) for å hjelpe deg med å få mest mulig ut
av skjermen: • Legg til uimotståelig stereolyd
under skjerminnfatningen med HP Speaker Bar •
Lag raskt et oppsett med flere skjermer ved å
bruke HP USB-grafikkadapter for å få
USB-tilkoblingene mellom skjermen og PCen

HP LE1901wi 48,3 cm (19") widescreen
LCD-skjerm

SPESIFIKASJONER
Paneltype

TN

Visningsområde

48,3 cm (19") widescreen

Visningsvinkel

160° horisontal; 160° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1

Responshastighet

≤5 ms

Innebygd oppløsning

1440 x 900

Inngangssignal

1 VGA

Inngangsstrøm

Universell/auto-fastsetting, 90 til 265 V vs, 45 til 63 Hz

Strømforbruk

29 watt maksimum, ventemodus2 watt

Mål

med fot:15,9 x 3,8 x 19,8 cm
uten fot:44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Vekt

6,9 kg

Ergonomiske funksjoner

Vippområde: -3° til + 20° vertikal vipp, -180° til + 180° svingområde, 13,5 cm høydejustering, ingen rotering, avtakbar fot

Miljømessig

Temperatur ved drift:5 til 35° C; Fuktighet ved drift:20 til 80 % RF

Sertifisering og overholdelse av lover TCO5 (lave utslipp), ISO 9241-3xx, CISPR-krav, VCCI-godkjenninger, KC- og KCC-krav (Korea), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 Class B, CNS 13438
og forskrifter
Class B, IEC 60950-1, kinesisk energietikett (CEL), Kina MEPS, Korea MEPS (venter, Energy Boy), SmartWay – bare NA - energilogistikk, EUP Lot 6 Tier 1
AS/NZS 3548 Class B-godkjenning, “GS” -merke, TUV-godkjenninger, GEEA, CE-merket, FCC Part 15 class B-godkjenning, ENERGY STAR®-kvalifisert,
EN55024 Class B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Programvare

HP Display Assistant er programvare for skjermjustering og fargekalibrering som bruker Display Data Channel Command Interface-protokollen (DDC/CI) på
den tilkoblede PCen; Med HP Display LiteSaver-funksjonen kan du planlagge hvilemodus ved forhåndsdefinerte tidspunkter for å beskytte skjermen mot
bildefastbrenning, redusere strømforbruk og -kostnader betydelig og forlenge skjermens levetid

Garanti

Begrenset 3 års deler-, arbeid- og på stedet-service, inkludert bakbelysning. Tilgjengelighet varierer etter region. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
For detaljer, kontakt HP Kundestøtte eller HP Service

1 Alle ytelsesspesifikasjoner er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter

Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

2 Fri for bromerte flammehemmere og polyvinylklorid (BFR/PVC-fri)

tilfredsstiller definisjonen av "BFR/PVC-fri" slik den er spesifisert i "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Plastdeler inneholder < 1000 ppm (0,1%) brom [hvis Br-kilden er fra BFR] og < 1000 ppm (0,1%)
klor [hvis Cl-kilden er fra CFR, PVC eller PVC-kopolymerer]. Alle kretskort (PCB) og substratlaminater inneholder brom/klor som totalt er < 1 500 ppm (0,15 %) med maksimalt klor på 900 ppm (0,09 %) og maksimalt brom på 900 ppm (0,09 %). Servicedeler etter
kjøp er kanskje ikke BFR/PVC-frie.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Microsoft, Windows og Windows Vista er varemerker for Microsoft-konsernet. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. ENERGY STAR er et
registrert merke som eies av styresmaktene i USA.
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HP LE1901wi 48,3 cm (19") widescreen
LCD-skjerm

Tilbehør og tjenester

HP integrert stativ for
arbeidsstasjoner

Fest enkelt en 17-, 19- eller 22-tommers HP LCD-skjerm og en HP Compaq
dc7800 ultratynn stasjonær PC eller HP tynn klient på et stativ for å få en
praktisk "alt-i-ett"-formfaktor [1] på den aktuelle stasjonære konfigurasjonen.
IWC-stativ GN783AA og GN783AT inkluderer nå bakpaneldekselet til
8000-serien, slik at det ikke må bestilles i tillegg.
Produktnummer: GN783AA

HP LCD Speaker Bar

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle
støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøyttalere med fullverdig
lydområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: NQ576AA

HP LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmonterin
g

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP
tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra
HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest
mulig ut av arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP Kensington
MicroSaver
sikkerhetskabellås

Trygghet på et øyeblikk. Denne praktiske låseenheten festes til maskinvaren
og deretter til et forankringspunkt på arbeidsstedet, noe som sikrer at
maskinvaren blir stående akkurat der den er.

Produktnummer: PC766A

5 år maskinvarestøtte,
neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av maskinvareenheten på stedet neste arbeidsdag fra en
HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7935E
3 Enhetene selges separat.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

