Širokouhlý 48,3 cm (19") LCD monitor HP
LE1901wi
Elegantný dizajn pre vaše pracovisko

Pracujte inteligentnejšie a šetrite priestor na vašom pracovisku s
displejom so vstavaným stojanom pracovného strediska od HP

Dôležité funkcie za bezkonkurenčné ceny
Dôležité funkcie za bezkonkurenčné ceny
Vyskúšajte zmodernizovaný širokouhlý LCD
monitor HP LE1901wi s uhlopriečkou 48,3 cm
(19") s panelom, ktorý má nízku spotrebu energie
a stojanom integrovaného pracovného centra typu
všetko-v-jednom, ktorý vám pomôže šetriť peniaze
a priestor. Monitory radu HP Essential poskytujú
kľúčové výkonné funkcie za výhodné ceny. Pri
monitore HP LE1901wi to znamená:
Elegantný dizajn pre pracovisko
Získajte výhody elegantného dizajnu HP
LE1901wi a doprajte si priestor na dýchanie
vďaka nasledujúcim vlastnostiam: • vstavaný
integrovaný stojan pracovného strediska pre
kompaktné spojenie k tenkým klientom HP (každý
prvok predávaný samostatne) • prispôsobenie
užívateľského komfortu, ktoré zahŕňa nastaviteľný
sklon, otočenie a výšku • kontrastný pomer
1000:1 pre ostrý a čistý obraz • jemné rozlíšenie
až 1440 x 900 a krátky čas odozvy 5 ms 1 •
prispôsobenie monitora a farby a ochrana proti
krádeži s technológiou HP Display Assistant
Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie
Ušetrite peniaze a buďte si istí, že ste spravili
zodpovedný nákup s radom ekologických funkcií.
LE1901wi: • spĺňa nové špecifikácie štandardu
ENERGY STAR® 5.0 a má certifikáciu TCO
Displays 5.0 • poskytuje až 47% nižšiu spotrebu
energie pri maximálnom zaťažení • obsahuje až
o 50% menej ortuti ako modely predchádzajúcej
generácie • Obsahuje panel, kryt a stojan bez
použitia BFR a PVC 2 • sklo displeja neobsahuje
arzén • poskytuje šetrenie energie vďaka
technológii HP Display LiteSaver

Relaxujte so spoľahlivosťou HP
vedzte, že potreby vašej firmy pokrýva HP
LE1901wi. Každý monitor je: • plne testovaný s
trojročnou obmedzenou zárukou, je podporovaný
celosvetovým servisom a podporou HP • je
kompatibilný s podnikovými výrobkami HP pre
dokonalý zážitok z práce s výrobkami HP
Úpravy pomocou množstva voliteľných doplnkov
Spoločnosť HP ponúka množstvo voliteľných
produktov (každý predávaný samostatne), ktoré
vám pomôžu využiť váš monitor na maximum: •
pridajte si pod kryt monitora skvelé stereo
reproduktory HP Speaker Bar • vykonajte rýchle
nastavenie viacerých monitorov pomocou
grafického USB adaptéra HP, ktorý umožňuje
prostredníctvom USB prepojiť monitor s počítačom

Širokouhlý 48,3 cm (19") LCD monitor HP
LE1901wi

ŠPECIFIKÁCIE
Typ panelu

TN

Viditeľná oblasť obrazu

Širokouhlá 48,3 cm (19") obraz.

Uhol pohľadu

160° horizontálne; 160° vertikálne

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

1 000 : 1

Rýchlosť odpovede

≤5 ms

Natívne rozlíšenie

1440 × 900

Vstupný signál

1 VGA

Príkon

Univerzálne/automatické rozpoznávanie, 90 až 265 V AC, 45 až 63 Hz

Príkon

Max. 29 W, pohotovostný režim2 wattov

Rozmery

so stojanom:15,9 x 3,8 x 19,8 cm
bez stojana:44,6 × 5,9 × 30,1 cm

Hmotnosť

6,9 kg

Ergonomické vlastnosti

Rozsah sklonu: -3° až + 20° vertikálny náklon, -180° až + 180° otáčanie, 13,5 cm výškové nastavenie, bez rotácie pivota, odpojiteľný podstavec

Okolitý

Prevádzková teplota:5 až 35 °C; Prevádzková vlhkosť:od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Osvedčenie a zhoda

TCO5 (nízke emisie), ISO 9241-3xx, požiadavky CISPR, schválenia VCCI, požiadavky KC a KCC (Korean), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 Trieda B,
CNS 13438 Trieda B, IEC 60950-1, energetická značka Číny (CEL), Čína MEPS, Kórea MEPS (v konaní, Energy Boy), SmartWay – len NA - Energetická
logistika, povolenie EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 Trieda B, značka “GS”, povolenia TUV, GEEA, značka CE, povolenie FCC Časť 15 triedy B, vyhovuje
norme ENERGY STAR®, EN55024 Trieda B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Softvér

HP Display Assistant je softvérová pomôcka, ktorá umožňuje vykonať nastavenia monitora a kalibráciu farieb pomocou protokolu Display Data Channel
Command Interface (DDC/CI) pripojeného stolného počítača; funkcia HP Display LiteSaver umožňuje načasovanie spustenia režimu spánku vo vopred
nastavenom čase, čím pomáha chrániť monitor pred retencii obrazu, výrazne znižuje spotrebu a náklady na energiu a predlžuje životnosť monitora

Záruka

Obmedzená 3-ročná záruka na súčasti, prácu a servis u zákazníka, vrátane výmeny. Dostupnosť sa odlišuje podľa oblasti. Platia určité obmedzenia a
výnimky. Pre detaily, kontaktujte HP Customer Support or Service

1 Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP

skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

2 Brómovaný, spomaľuje horenie a neobsahuje umelohmotný chlorid (bez BFR/PVC)

spĺňa definíciu vývoja „bez obsahu BFR/PVC“, ktorá sa uvádza v doklade „Prehľad polohy iNEMI v „definícii nízkohalogénovej" elektroniky (bez BFR/CFR/PVC)’". Plastové diely obsahujú < 1 000 častíc brómu/milión (0,1%) [ak BFT tvorí zdroj brómu] a < 1
000 častíc chlóru/milión (0,1%) na [ak CFR alebo PVC alebo PVC kopolyméry tvoria zdroj chlóru]. Všetky tlačené dosky plošných spojov (PCB) a substrátové lamináty obsahujú celkový počet bromidu/chloridu <1500 častíc/milión (0,15%) s maximálnym
podielom chloridu 900 častíc/milión (0,09%) a maximálnym podielom bromidu 900 častíc/milión (0,09%). Zakúpené náhradné diely môžu obsahovať určitý podiel BFR/PVC.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors
©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka na produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami
priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný
text v tomto dokumente.
Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
štátoch a/alebo iných krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov.
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Širokouhlý 48,3 cm (19") LCD monitor HP
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Príslušenstvo a služby

Stojan na integrované
pracovné centrum HP
Integrated Work Center

Jednoduché uchytenie 17-, 19-, alebo 22-palcového LCD monitora HP a
ultra tenkého stolného počítača HP Compaq dc7800 alebo tenkého klienta
HP do jedného stojana prináša pohodlie tvarového riešenia typu „all-in-one“
[1] pre presne také usporiadanie pracovného stola, aké potrebujete. Stojan
IWC GN783AA a GN783AT teraz obsahuje kryt zadného panela radu
8000, takže nebude potrebné kupovať samostatný kryt na hornú časť.
Číslo produktu: GN783AA

Reproduktorový panel
HP LCD Speaker Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné
podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo reproduktorov s úplným
zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Číslo produktu: NQ576AA

Monitor HP LCD
montáž s rýchlym
uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP
thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie
stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu
alebo namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Bezpečnostný káblový
zámok HP Kensington
MicroSaver

Okamžite budete mať pokoj na duši. Toto praktické zariadenie so
zamykacím káblom sa pripája k vášmu hardvéru a k bodu zaistenia vo
vašom pracovnom priestore, čím zabezpečuje, že váš hardvér zostane
presne tam, kde má.

Číslo produktu: PC766A

5 rokov HW podpora
na mieste na
nasledujúci pracovný
deň

Získajte pre svoje pokazené hardvérové zariadenie opravu na mieste v
nasledujúci pracovný deň od kvalifikovaného technika spoločnosti HP, ak sa
problém nedá vyriešiť na diaľku.

Číslo produktu: U7935E
3 Jednotky sa predávajú samostatne.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

