48.3 cm (19-palčni) monitor LCD širokega
formata HP LE1901wi
Pametna oblika za delovno okolje

Z zaslonom stojala vgrajenega delovnega centra HP delajte
učinkoviteje in prihranite prostor na delovnem mestu

Ključne funkcije po konkurenčnih cenah
Ključne funkcije po konkurenčnih cenah Preverite
48,3 cm (19") monitor HP z zaslonom LCD
širokega formata LE1901wi, ki je energetsko
učinkovit in ima ploščo z nizko porabo energije ter
vgrajeno stojalo delovnega centra, s katerim boste
prehranili denar in prostor. Monitorji serije HP
Essential ponujajo ključne funkcije zmogljivosti po
konkurenčnih cenah. Vse to se na monitorju HP
LE1901wi odraža v teh lastnostih:
Pametna oblika za delovno okolje
Izkoristite pametno obliko naprave HP LE1901wi
in lažje zadihajte s temi funkcijami: • Vgrajeno
stojalo delovnega centra za združevanje s tankim
odjemalcem HP (oba v prodaji posebej) •
Nastavitve za udobno uporabo, ki vključujejo
prilagodljiv nagib, naklon in višino • Razmerje
kontrastov 1000:1 za jasen prikaz • Ostra
ločljivost do 1440 x 900 in hiter odzivni čas 5 ms
1 • Prilagajanje monitorja in barv ter
preprečevanje kraje z orodjem HP Display
Assistant
Tehnologija s skrbjo za okolje
Prihranite denar in opravite odgovoren nakup z
različnimi okoljevarstvenimi funkcijami. LE1901wi:
• Ustreza novim specifikacijam ENERGY STAR®
5,0 in ima certifikat za zaslone TCO 5,0 •
Omogoča do 47 % zmanjšano največjo porabo
energije • Vsebuje 50 % manj živega srebra kot v
modelih prejšnje generacije • Vključuje ploščo,
ohišje in stojalo brez delcev BFR in PVC 2 • V
steklu zaslona ni arzena • Omogoča prihranek
energije z orodjem HP Display LiteSaver

Sprostite se ob zanesljivosti HP
Vaše poslovne potrebe bo gotovo pokril HP
LE1901wi. Vsak monitor je: • V celoti preizkušen
in ima triletno omejeno garancijoter HP-jev servis
in podporo po vsem svetu • Združljiv s poslovnimi
izdelki HP za popolno računalniško izkušnjo
Prilagajanje številnih možnosti
HP ponuja številne dodatne izdelke (na voljo
posebej), s katerimi lahko monitor čim bolj
izkoristite: • Z nastavkom za zvočnike ustvarite
privlačen stereo zvok pod ploščo monitorja • Z
grafičnim vmesnikom HP USB Graphics Adapter
ustvarite hitro nastavitev z več monitorji ter
omogočite povezave USB med monitorjem in
računalnikom

48.3 cm (19-palčni) monitor LCD širokega
formata HP LE1901wi

TEHNIČNI PODATKI
Vrsta plošče

TN

Vidna površina

48,3 cm (19") širokozaslonsko

Kot gledanja

160° vodoravno; 160° navpično

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

1000:1

Odzivnost

≤5 ms

Privzeta ločljivost

1440 x 900

Vhodni signal

1 VGA

Vhodna moč

Univerzalni/s samozaznavanjem, 90 do 265 V, 45 do 63 Hz

Poraba energije

Največ 29 W, v pripravljenosti2 W

Mere

s podstavkom:15,9x3,8x19,8 cm
brez podstavka:44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Teža

6,9 kg

Ergonomske funkcije

Nagib: –3° do 20° navpičnega nagiba, brez možnosti vrtenja, nastavljanja višine in zasuka, možnost odstranitve podstavka

Okolju prijazno

Delovna temperatura:od 5 do 35 °C; Vlažnost zraka pri uporabi:od 20 do 80 % RH

Certifikat in skladnost

TCO5 (nizke emisije), ISO 9241-3xx, zahteve CISPR, odobritve VCCI, zahteve KC in KCC (Koreja), CSA 60950-1, UL 60950-1, razred B EN55022, razred B
CNS 13438, IEC 60950-1, oznaka CEL (China Energy Label), Kitajska MEPS, Koreja MEPS (na čakanju, Energy Boy), program SmartWay – samo NA –
energetska logistika, odobritev razreda B AS/NZS 3548 EUP Lot 6 Tier 1, oznaka »GS«, odobritve TUV, GEEA, oznaka CE, odobritev FCC Part 15 class B,
skladno z ENERGY STAR®, razred B EN55024, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Programska oprema

HP Display Assistant je programska oprema, ki omogoča prilagajanje monitorja, kalibracijo barv prek protokola Display Data Channel Command Interface
(DDC/CI) priključenega računalnika; Funkcija HP Display LiteSaver omogoča vnaprejšnje nastavljanje vklopa načina mirovanja ob želenih časih, da
preprečite zadrževanje slike, drastično znižate porabo energije in podaljšate življenjsko dobo monitorja

Garancija

Omejena triletna garancija za dele, delo in popravilo na kraju uporabe, ki krije tudi osvetlitev zaslona. Pogoji se lahko razlikujejo glede na območje. Veljajo
lahko določene omejitve in izključitve. Če želite več podrobnosti, se obrnite na HP-jevo podporo ali servis za uporabnike

1 Vsi tehnični podatki zmogljivosti predstavljajo običajne tehnične podatke, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent
dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila

2 Bromirani zaviralci gorenja in primesi polivinil klorida (brez delcev BFR/PVC)

pri tem ustreza opredelitvi »brez BFR/PVC«, kot to določa »stališče konzorcija iNEMI glede 'Opredelitve nizkonapetostne halogenske' elektronike (brez BFR/CFR/PVC)«. Plastični deli vsebujejo < 1000 delcev na milijon (0,1 %) broma [če so vir broma bromirani
zaviralci gorenja] in < 1000 delcev na milijon (0,1 %) klora [če so vir klora delci CFR, PVC ali kopolimeri PVC]. Vse tiskano vezje (PCB) in nadomestni laminati imajo skupno vsebnost broma/klora <1500 delcev na milijon (0,15 %) z največjo količino klora 900
delcev na milijon (0,09 %) in največjo količino broma 900 delcev na milijon (0,09 %). Kupljeni nadomestni deli morda ne bodo brez delcev BFR/PVC.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih izjavah o
garanciji, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne pomeni nikakršne dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Microsoft, Windows in Windows Vista so blagovne znamke Microsoftove skupine podjetij. Windows Vista je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA.
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Pripomočki in storitve

Stojalo za HP
Integrated Work Center

Enostavno pritrjevanje 17-, 19- ali 22-palčnega monitorja LCD HP in
namiznega računalnika HP Compaq dc7800 Ultra-slim ali lahkega
odjemalca HP na eno stojalo za priročno ohišje »vse v enem« [1] za
natančno konfiguracijo namizja. Stojalo IWC GN783AA in GN783AT
sedaj vključuje pokrov zadnje plošče, tako da ga ni potrebno posebej
naročati.
Številka izdelka: GN783AA

Nastavek HP LCD
Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite
večpredstavnostne podpore, vključno s stereo zvočniki s celotnim zvočnim
spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: NQ576AA

Mehanizem za zaslon
LCD Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo
standardu VESA in so združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi
namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali
vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Varnostna ključavnica
za kable HP Kensington
MicroSaver

Brezskrbnost v trenutku. Ta priročen pripomoček za pripenjanje kabla se
pritrdi na strojno opremo in je nato varno pritrjen na nepremično točko v
delovnem okolju, kar zagotavlja, da strojna oprema ostane tam, kjer mora
biti.

Številka izdelka: PC766A

5-letna podpora za
strojno opremo
naslednji delavnik na
mestu

Če težave ni mogoče odpraviti na daljavo, si zagotovite popravilo enote
strojne opreme z obiskom HP-jevega usposobljenega tehnika pri stranki
naslednji dan.

Številka izdelka: U7935E
3 Enote se prodajajo ločeno.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

