58,4cm (23") monitor LCD HP Compaq
LA2306x s podsvícením LED
Nová evoluce v oblasti displejů je tady

Představujeme velký displej s tenkým profilem, rozlišením Full High
Definition 1, podsvícením LED, rozsáhlými možnostmi pohodlného
nastavení a dlouhou životností.

Větší je ještě lepší
Velký, ale štíhlý 58,4cm (23") širokoúhlý displej
s rozlišením full HD 1 monitoru HP Compaq
LA2306x zaručuje živý obraz. A jemný černý
design se téměř ztrácí v pozadí, můžete se tedy
soustředit na živé snímky na panelu s podsvícením
LED. Ale tento monitor nabízí více než jen
polohovatelné moderní tělo. Mezi další inovativní
prvky tohoto monitoru patří: Rozlišení Full HD 1,
dynamický rozsah 1 000 000 : 1, široký
pozorovací úhel 170° a rychlá odezva 5 ms
zaručují přesné zobrazení 2; Posuvný stojan
s velkým rozsahem nastavení výšky 130 mm
umožňuje přizpůsobení mnoha různým
uživatelům; 35° naklonění zajišťuje kvalitní
zobrazení z mnoha různých úhlů; 90° rotace čepu
snižuje potřebu posuvu; Díky možnostem otočení
je sdílení obrazovky stejně snadné jako otočení
hlavou; Vstupy VGA, DVI-D a DisplayPort umožňují
široké možnosti připojení; Integrovaný rozbočovač
USB se dvěma porty umožňuje snadný přístup pro
disky flash; Kompatibilita se standardem VESA
nabízí celou řadu možností montáže

Diody LED vám pomáhají „myslet ekologicky“
Monitor LA2306x je vybaven funkcemi
s pozitivním dopadem na životní prostředí i na
vaši firmu.; Protože se jedná o panel LED,
neobsahuje rtuť, a proto se už této látky nemusíte
obávat. Až tedy přijde čas koupit nový monitor,
můžete mít dobrý pocit ze své snahy
o zodpovědnou recyklaci.; Diody LED jsou navíc
malé polovodičové součástky, monitor proto není
jen tenký a lehký, ale je i spolehlivější než
předchozí monitory s technologií CCFL.; A jak se
technologie LED vyvíjí a stává se rozšířenější ve
více odvětvích, monitory s technologií CCFL
jednoduše vymizí.; Mezi další zodpovědné funkce
LA2306x patří:; Certifikace EPEAT® Gold 3;
Certifikace ENERGY STAR®; Certifikace TCO
Displays; Sklo displeje bez obsahu arsenu 4

58,4cm (23") monitor LCD HP Compaq
LA2306x s podsvícením LED

TECHNICKÉ ÚDAJE
Úhel zobrazení

170° vodorovně; 160° svisle

Jas

250 cd/m²

Kontrastní poměr

1 000 : 1; 1 000 000 : 1 dynamický

Rychlost odezvy

Typicky 5 ms

Nativní rozlišení

1 920 × 1 080

Vstupní signál

1 port VGA; 1 port DVI-D; 1 port DisplayPort

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Maximálně 41,5 W; Typicky 33 W, pohotovostní režim<0,5 W

Rozměry

se stojanem:55,15 x 24,94 x 35,10 cm
bez stojanu:55,51 x 4,95 x 33,42 cm

Hmotnost

6,80 kg

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až +30°; Otočení: ±360°

Ekologické

Provozní teplota:5 až 35 °C; Provozní vlhkost:Relativní vlhkost 20 až 80 %

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost
Certifikace a soulad s předpisy

vyhovuje normě ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Záruka

Omezená tříletá záruka na součásti, práci a servis u zákazníka, včetně podsvícení. Dostupnost záruky se v jednotlivých oblastech liší. Záruka podléhá
konkrétním omezením a výjimkám. Podrobné informace získáte od oddělení podpory zákazníků nebo služeb společnosti HP.

TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, Gost, E-Standy, RoHS, WEEE, ETL, CCC, Energy Star® 5.0, NOM, KCC, BSMI, TUV, Microsoft
WHQL, China Energy Label třída 1, EPEAT® Gold

1 HD zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (HD). Monitor je schopen zobrazit rozlišení 1 080 pixelů.

2 Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP
skutečný výkon zařízení se může lišit.

3 Certifikace EPEAT® Gold je k dispozici v oblastech, kde společnost HP registruje svá zobrazovací zařízení. Informace o stavu registrace ve vaší zemi jsou dostupné na adrese www.epeat.net.
4 Při testování americké společnosti EPA metodou 3052/6010b pomocí ICP-AES nebyl nalezen arsen a jeho sloučeniny.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Windows Vista je registrovaná ochranná známka (nebo ochranná známka) společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších
zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA.
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58,4cm (23") monitor LCD HP Compaq
LA2306x s podsvícením LED
Příslušenství a služby

Rychloupínací držák HP
pro displeje LCD

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující
normu VESA, kompatibilní displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej
připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a
maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Audiopanel pro
displeje HP

Snadno se připevňuje ke spodnímu okraji monitoru a rozšíří jej o multimediální
funkce, včetně stereofonních reproduktorů s plným zvukovým rozsahem a
konektoru pro sluchátka.

Produktové číslo: NQ576AA

Grafický adaptér USB
HP

Ve společnosti HP nabízíme řadu volitelných produktů dodávaných zvlášť, které
jsou navrženy tak, aby doplňovaly naše monitory a zlepšily celkový zážitek při
práci s počítačem. Super kompaktní grafická redukce USB od HP umožňuje
připojit až šest monitorů zároveň, a zvýšit tak produktivitu práce díky možnosti
pracovat současně s více spuštěnými aplikacemi. Použijte jednu redukci k
propojení notebooku nebo stolního počítače s druhým monitorem nebo několik
redukcí k vzájemnému propojení několika monitorů.

Produktové číslo: NL571AA

Stojan HP Integrated
Work Center

Snadné připojení 17, 19 i 22palcových monitorů LCD HP a ultratenkého
počítače HP Compaq dc7800 nebo tenkého klienta HP do jednoho stojanu
s pohodlím řešení „vše v jednom“ [1] pro vytvoření přesně takové pracovní
konfigurace, jakou potřebujete. Stojan IWC GN783AA a GN783AT nyní
zahrnuje kryt zadního panelu řady 8000, nemusíte jej tedy kupovat samostatně.

Produktové číslo: GN783AA

Sada kabelu HP
DisplayPort

Propojuje konektor DisplayPort stolního firemního počítače HP s konektorem
DisplayPort na monitoru.

Produktové číslo: VN567AA

HW podpora HP –
odezva na místě do
následujícího
pracovního dne

Získejte pro své zařízení 5letou záruku na opravy u zákazníka následující
pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že
problém nelze vyřešit na dálku

Produktové číslo: U7937E
5 Jednotky jsou prodávány samostatně.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

