HP LE1901wi 48,3 cm (19 inç) Geniş Ekran
LCD Monitör
İşyeriniz için akıllı tasarım

HP’nin Tümleşik İş Merkezi Sehpası ekranı ile daha rahat çalışın ve
işyerinizde alan tasarrufu sağlayın

Rekabetçi fiyatlarda temel özellikler
Rekabetçi fiyatlarda temel özellikler Para ve
yerden tasarruf etmenizi sağlayan, düşük güç
tüketimi ile enerji tasarruflu panel ve hepsi bir
arada Tümleşik İş Merkezi sehpasına sahip
güncellenmiş HP LE1901wi 48,3 cm (19 inç)
Geniş Ekran LCD Monitörü inceleyin. HP Essential
Serisi Monitörler, temel performans özelliklerini
rekabetçi fiyatlarla sağlar. HP LE1901wi monitör
ile bunun anlamı:
Smart design for the workplace
HP LE1901wi akıllı tasarımından faydalanın ve
aşağıdaki özellikler sayesinde kendinize yer açın:
• HP ince istemci ile birlikte yer alan kompakt
hepsi bir arada ürün için dahili Tümleşik İş
Merkezi Sehpası (her biri ayrı olarak satılır) •
Ayarlanabilir eğim, döndürme ve yükseklik
özellikleri içeren kullanıcı rahatlık ayarları •
Keskin, net görüntüler için 1000:1 kontrast oranı,
1 • 1440 x 900 keskin çözünürlük ve 5 ms yanıt
süresi 1 • HP Display Assistant ile monitör ve renk
ayarlama ile hırsızlığa karşı caydırıcı önlem alma
Çevreye duyarlı teknoloji
Çevreye duyarlı çeşitli özellikler sayesinde tasarruf
ederken çevreye karşı sorumluluğunuzu yerine
getirin. LE1901wi: • Yeni ENERGY STAR® 5.0
teknik özelliklerini karşılar ve TCO Displays 5.0
Sertifikalıdır • En yüksek güç tüketiminde %47'ye
varan azalma sağlar • Önceki nesil modellere
oranla %50 daha az cıva içerir • BFR ve PVC
içermeyen panel, kabin ve standa sahiptir 2 •
Ekran camı arseniksizdir • HP Display LiteSaver ile
enerji tasarrufu sağlar

HP güvenilirliği ile rahat olun
İşinizin HP LE1901wi kapsamında olduğunu
unutmayın. Her monitör: • Dünya çapındaki HP
servis ve desteği tarafından desteklenen üç yıllık
sınırlı garanti ile test edilmiştir • Eksiksiz bir HP
bilgisayar deneyimi için HP iş ürünleri ile
uyumludur
Çeşitli seçenekleri kullanarak özelleştirme
HP, monitörünüzden en iyi verimi almanıza
yardımcı olmak için her biri ayrı olarak satılan
çeşitli, isteğe bağlı ürünler sunar: • HP Hoparlör
Çubuğu ile monitörün alt kısmına tam stereo ses
desteği ekleyin • Monitör ile PC arasında USB
bağlantıları sağlamak için, HP USB Grafik
Bağdaştırıcısını kullanarak hızlı birden çok monitör
kurulumu oluşturun
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ÖZELLİKLER
Panel türü

TN

Görüntülenebilir resim alanı

48,3 cm (19 inç) geniş ekran

Izlenebilir açı

160° yatay; 160° dikey

Parklaklık

250 g/m²

Kontrast oranı

1000:1

Yanıt hızı

≤5 ms

Gerçek çözünürlük

1440 x 900

Giriş sinyali

1 VGA

Giriş gücü

Universal/otomatik algılama, 90 - 265 VAC, 45 - 63 Hz

Güç tüketimi

Maksimum 29 Watt, beklemede2 watt

Boyutlar

ayaklı:15,9 x 3,8 x 19,8 cm
ayak hariç:44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Ağırlık

6,9 kg

Ergonomik özellikler

Eğim aralığı: -3° - +20° dikey eğme, -180° - +180° dönme aralığı, 13,5 cm yükseklik ayarı, pivot özelliği yok, çıkarılabilir taban

Çevresel

Çalıştırma sıcaklığı:5 - 35° C; Çalıştırma nemi:% 20 - 80 BN

Sertifikalar ve uyumluluk

TCO5 (Düşük Yayılım), ISO 9241-3xx, CISPR Gereksinimleri, VCCI Onayları, KC ve KCC (Kore) Gereksinimleri, CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 B
Sınıfı, CNS 13438 B Sınıfı, IEC 60950-1, Çin Enerji Etiketi (CEL), Çin MEPS, Kore MEPS (beklemede, Energy Boy), SmartWay – yalnızca NA - Enerji lojistiği,
EUP Lot 6 Katman 1 AS/NZS 3548 B Sınıfı Onayı, “GS” İşareti, TUV Onayları, GEEA, CE İşareti, FCC 15. Bölüm B Sınıfı Onayı, ENERGY STAR® onaylı,
EN55024 B Sınıfı, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Yazılım

HP Display Assistant, bağlı bilgisayarın Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokolünü kullanarak monitör ayarının ve renk ayarının
yapılmasına olanak veren bir yazılım yardımcı programıdır; HP Display LiteSaver özelliği monitörü görüntü yanmasına karşı korumaya, güç tüketimini ve enerji
maliyetlerini büyük ölçüde azaltmaya ve monitör ömrünü uzatmaya yardımcı olmak üzere önceden ayarlanmış sürelerle Uyku modunu planlamanıza olanak
tanır

Garanti

Sınırlı üç yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmet garantisi (arka aydınlatma dahil). Uygulama bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar
olabilir. Ayrıntılar için, HP Müşteri Desteği veya Servisiyle bağlantı kurun.

1 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir

gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

2 Bromla alevlenme geciktiricili, polivinil klorür içermez (BFR/PVC içermez)

'BFR/PVC içermez' tanımının sürekli gelişen ''iNEMI 'Düşük Halojen Tanımlı' Elektroniklerin Durum Bildirgesi (BFR/CFR/PVC İçermez)" karşılığına uygundur. Plastik parçalar < 1000 ppm (%0,1) değerinde brom [Br kaynağı BFR ise] ve < 1000 ppm (%0,1)
değerinde klor [Cl kaynağı CFR, PVC ya da PVC kopolimerler ise] içerir. Tüm baskı devre kartları (PCB) ve alt tabakalar toplam 1500 ppm (% 0,15) değerinin altında brom/klorür içerir
bunda klorür veya brom en çok 900 ppm (% 0,09) değerinde olabilir. Servis parçaları satın alındıktan sonra BFR/PVC içerebilir.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler bu ürün ve hizmetlere eşlik eden genel garanti bildirimlerinde
sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. ENERGY
STAR, ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir ticari markadır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP Tümleştirilmiş İş
Merkezi Sehpası

Tam ihtiyacınız olan masaüstü düzenine uygun "hepsi bir arada" form faktör
[1] rahatlığı için, bir 17, 19 veya 22 inç HP LCD monitörü ve bir HP
Compaq dc7800 Çok İnce Masa Üstü Bilgisayarı veya HP İnce İstemciyi, tek
bir sehpa üzerine takın. IWC sehpası GN783AA ve GN783AT , artık 8000
serisi arka panel kapağını içermektedir, böylece ek olarak ayrıca sipariş
etmek gerekmez.
Ürün numarası: GN783AA

HP LCD Hoparlör
Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak
üzere tam multimedya destek özellikleri eklemek için monitörünüzün ön
yüzeyine sorunsuzca bağlayın.

Ürün numarası: NQ576AA

HP LCD Monitör Hızlı
Takılıp Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve
diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj
çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına
bağlayın ve çalışma alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

HP Kensington
MicroSaver Güvenlik
Kablosu Kilidi

Anında huzur. Bu kullanışlı kablo kilit cihazı, donanımınıza bağlandıktan
sonra çalışma alanınızdaki bir sabitleme noktasına sabitlenerek,
donanımınızın tam olması gereken yerde kalmasını sağlar.

Ürün numarası: PC766A

5 yıl Sonraki İş Günü
Yerinde, HW Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, arızalanan donanım biriminiz için HP onaylı
bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: U7935E
3 Birimler ayrı satılır.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

