Monitor LCD panorâmico HP LE1901wi de
48,3 cm (19 pol.)
Concepção intel. para o espaço de trabalho

Trabalhe de forma mais inteligente e economize espaço no seu local
de trabalho com o suporte de ecrã Integrated Work Center da HP

Características principais a preços competitivos
Características principais a preços competitivos
Veja o monitor LCD panorâmico HP LE1901wi de
48,3 cm (19 pol.) actualizado, com o seu painel
de baixo consumo, energeticamente eficiente e um
suporte Integrated Work Center all-in-one, para
ajudá-lo a economizar espaço e dinheiro. Os
monitores da série Essential da HP fornecem
características de desempenho importantes a
preços competitivos. Com o monitor HP
LE1901wi, isto significa:
Concepção intel. para o espaço de trabalho
Beneficie da concepção inteligente do LE1901wi
HP e desfrute de espaço para respirar com as
seguintes características: • Suporte Integrated
Work Center incorporado para junção compacta
all-in-one com um thin client HP (vendidos
separadamente) • Definições para conforto do
utilizador que incluem altura, rotação e inclinação
ajustáveis • Uma relação de contraste de 1000:1
para visualizações nítidas e definidas •
Resoluções precisas até 1440 x 900 e rápido
tempo de resposta de 5 ms 1 • Ajuste de monitor
e cor e activação da função de desencorajamento
de roubo com o HP Display Assistant
Tecnologia concebida a pensar no ambiente
Economize dinheiro, podendo ainda fazer
aquisições responsáveis com uma variedade de
características ambientais. O LE1901wi: •
Cumpre as novas especificações ENERGY STAR®
5.0 e possui a certificação TCO Displays 5.0 •
Fornece até 47% de redução em consumo máx.
de energia • Contém 50% menos de mercúrio do
que os modelos da geração anterior • Inclui
painel, armação e suporte sem BFR e PVC 2 •

Não contém arsénico no vidro do visor • Oferece
poupança de energia com o HP Display LiteSaver
Relaxe com a fiabilidade HP
Saiba se a sua empresa está abrangida pelo HP
LE1901wi. Cada monitor é: • Totalmente testado
com garantia limitada de três anos suportada
pelo serviço e suporte da HP a nível mundial •
Compatível com produtos empresariais HP para
uma total experiência informática HP
Personalize com uma gama de opções
A HP oferece uma variedade de produtos
opcionais (vendidos em separado) para o ajudar
a tirar mais proveito do seu monitor: • Adicione
áudio estéreo cativante sob a moldura do monitor
com a HP Speaker Bar • Crie uma configuração
rápida multi-monitor utilizando o Adaptador
Gráfico USB HP, para permitir ligações USB entre
o monitor e o PC

Monitor LCD panorâmico HP LE1901wi de
48,3 cm (19 pol.)

ESPECIFICAÇÕES
Tipo de painel

TN

Área de imagem visualizável

48,3 cm (19 pol.) ecrã panorâmico

Ângulo de visualização

160° na horizontal; 160° na vertical

Luminosidade

250 cd/m²

Relação de contraste

1000:1

Taxa de resposta

≤5 ms

Resolução nativa

1440 x 900

Sinal de entrada

1 VGA

Potência de entrada

Universal/detecção automática, 90 até 265 V CA, 45 até 63 Hz

Consumo de energia

29 Watts no máximo, em espera2 Watts

Dimensões

com base:15,9 x 3,8 x 19,8 cm
sem base:44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Peso

6,9 kg

Funcionalidades ergonómicas

Ângulo de inclinação: -3° a + 20° de inclinação vertical, ângulo de rotação de -180° a + 180°, ajuste de altura de 13,5 cm, sem rotação, base amovível

Ambientais

Temperatura de funcionamento:5 até 35 °C; Humidade de funcionamento:20 a 80% HR

Certificação de conformidade

TCO5 (Emissões reduzidas), ISO 9241-3xx, Normas CISPR, aprovações VCCI, Normas KC e KCC (Coreanas), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 Classe
B, CNS 13438 Classe B, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), MEPS China, MEPS Coreia (pendente, Energy Boy), SmartWay – NA apenas - Energy
logistics, aprovação EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 Classe B, “GS” Mark, aprovações TUV, GEEA, Marca CE, aprovação FCC Parte 15 classe B,
qualificação ENERGY STAR®, EN55024 Classe B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Software

O HP Display Assistant é um utilitário de software que permite efectuar o ajuste do monitor e a calibragem de cor utilizando o protocolo Display Data
Channel Command Interface (DDC/CI) de um PC desktop ligado; A funcionalidade HP Display LiteSaver permite programar o modo Inactivo para horas
predefinidas, para ajudar a proteger o monitor contra a retenção de imagem, reduzir o consumo e os custos de energia, e aumentar o tempo de vida útil do
monitor

Garantia

Garantia de 3 anos para peças, mão-de-obra e assistência no local de instalação, incluindo retro-iluminação. A disponibilidade depende da região. São
aplicáveis determinadas restrições e exclusões. Para obter detalhes, entre em contacto com o Centro de Apoio ao Cliente HP ou com o Centro de Assistência

1 Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP
o desempenho real pode ser maior ou menor. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

2 Sem retardador de chamas brominado e policloreto de vinilo (sem BFR/PVC)

cumpre com a definição avançada de "sem BFR/PVC" conforme definido na "Declaração da Posição iNEMI sobre a "Definição de Aparelhos Eléctricos de Baixo Halogéneo" (sem BFR/CFR/PVC)". As peças de plástico contêm < 1000 ppm (0,1%) de bromo [se
a fonte de Br provém de BFRs] e < 1000 ppm (0,1%) de cloro [se a fonte de Cl provém dos CFRs ou PVC ou copolímeros de PVC]. Todas as placas de circuito impresso (PCB) e laminados de substrato contêm bromo/cloro num total de <1500 ppm (0,15%) com
um máximo de cloro de 900 ppm (0,09%) e um máximo de bromo de 900 ppm (0,09%). As peças sobresselentes após a compra podem não ser sem BFR/PVC.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas
declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer
omissões ou erros técnicos ou editoriais contidos neste documento.
Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Windows Vista é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos
da América e/ou noutros países. ENERGY STAR é uma marca registada detida pelo governo dos EUA.
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Monitor LCD panorâmico HP LE1901wi de
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Acessórios e Serviços

Suporte HP Integrated
Work Center

Ligue facilmente um monitor LCD HP de 17, 19 ou 22 polegadas e um PC
Desktop HP Compaq dc7800 Ultra-slim ou HP Thin Client num único suporte
para a comodidade de um formato "all-in-one" [1] para obter a
configuração de desktop exacta de que necessita. O suporte IWC
GN783AA e GN783AT agora inclui a cobertura do painel traseiro da série
8000, pelo que não é necessário encomendá-la em separado.
Número do produto: GN783AA

Speaker Bar LCD HP

Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar
funções de apoio multimédia completas, incluindo colunas estéreo com
amplitude sonora total e uma tomada externa para auscultadores.

Número do produto: NQ576AA

Montagem monitor LCD
com libertação rápida
HP

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de
ecrã plano HP em conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos
de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e
rentabilize o espaço de trabalho.

Número do produto: EM870AA

Bloqueio de cabo HP
Kensington MicroSaver
Security

Tranquilidade de espírito num instante. Este prático cadeado de segurança
liga-se ao seu hardware e, em seguida, é fixo a um ponto fixo no local de
trabalho, assegurando que o hardware permaneça exactamente onde deve.

Número do produto: PC766A

5 anos de Suporte HW
no local no dia útil
seguinte

Receba reparação no local no dia útil seguinte de um técnico qualificado
da HP para a sua unidade de hardware avariada, se o problema não
puder ser resolvido remotamente.

Número do produto: U7935E
3 Unidades vendidas separadamente.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

