38,1 cm (15") LCD monitor HP Compaq
L5009tm s dotykovou obrazovkou

Úplne nový a unikátny spôsob snímania dotyku zahrnutý
v trvácnom dizajne
Vykonávajte každodenné aktivity jednoduchšie a vychutnajte si
produktívnejší pracovnú priestor s novovyvinutou technológiou
dotykového panela zabudovaného v dotykovom monitore HP
Compaq L5009tm, ktorý umožňuje rýchlu a jednoduchú spoluprácu s
obrazovkou v miestach predaja (POS), nemocniciach, školstve,
bankách, výrobe a kioskoch.

Pocíťte rozdiel
Acoustic Pulse Recognition (APR) je vylepšená
technológia, ktorá je zabudovaná v každom
monitore HP Compaq L5009tm. Technológia APR
poskytuje nový rad výhod, ktoré sú iba čiastočne
zahrnuté v iných dotykových technológiách a
skladá sa iba zo skleneného povrchu
pripevnenému k prednej časti monitora spolu s
malým elektronickou doskou radiča. Na rozdiel od
staršej technológie Surface Acoustic Wave (SAW),
ktorá sníma váš prst a tým aktivuje obrazovku,
technológia APR identifikuje ťuknutia na
obrazovku omnoho jednoduchšie rozpoznávaním
širokej škály zvukov vytvorených pri dotyku na sklo
v určitej oblasti. Takže na prechádzanie po
obrazovke môžete použiť pero, kreditnú kartu, prst
alebo necht a vaše vstupy budú rozpoznané.
Trvácna dotyková technológia
Čistá sklenená obrazovka monitora HP Compaq
L5009tm poskytuje vysokú výdrž, je odolnejšia
proti poškodeniu a predstavuje alternatívu k fóliou
potiahnutým obrazovkám. Obsahuje tiež stabilnú,
odoberateľnú základňu, ktorá je navrhnutá
špeciálne pre fyzické požiadavky náročného
používania dotykovej obrazovky.
Vytvárajte efektívnejšie prostredie
Využite viac svojho zisku s HP Compaq L5009tm,
ktorý umožní zákazníkom nájsť produkty na
poličke s jednoduchým dotykovým prehliadaním
alebo ich potešte rýchlym overením. Technológia
dotykovej obrazovky tiež zvyšuje dostupný
pracovný priestor, virtuálne eliminuje potrebu
samostatnej klávesnice a myši, pomáha vášmu
podniku, aby bol efektívnejší a produktívnejší.

Celosvetová podpora spoločnosti HP
Vaše obchodné potreby splní HP Compaq
L5009tm. Každý monitor má trojročnú obmedzenú
záruku, je podporovaný celosvetovým servisom a
podporou HP a je kompatibilný s podnikovými
výrobkami HP.
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ŠPECIFIKÁCIE
Typ panelu

Obrazovka TFT s aktívnou maticou

Viditeľná oblasť obrazu

38,1 cm (15")

Uhol pohľadu

120° horizontálne, 100° vertikálne

Jas

225 nitov

Pomer kontrastu

400:1

Rýchlosť odpovede

17 ms

Natívne rozlíšenie

1024 × 768

Vstupný signál

VGA

Príkon

Automatické rozpoznávanie, 100 až 240 V str. 50 až 60 Hz

Príkon

maximálne 30 W, typická 22 W, pohotovostný režim< 4 W

Rozmery

so stojanom:35,0 x 17,5 x 31,0 cm
bez stojana:35,0 x 5,5 x 28,0 cm

Hmotnosť

4,8 kg

Ergonomické vlastnosti

Rozsah sklonu: -5° až +90°, základňa a stojan: odpojiteľný

Okolitý

Prevádzková teplota:0°C až 40°C; Prevádzková vlhkosť:od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Osvedčenie a zhoda

Na zozname UL, CSA, schválenie úradom FCC, NOM, ISE pre Kambodžu, PSB pre Singapur, BSMI pre Taiwan, MIC pre Kóreu, CCC pre Čínu, C-Tick pre
Austráliu, S-Mark pre Argentínu

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

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