HP Compaq LA2306x 58,4 cm (23")
LED-belyst LCD-skærm
En ny generation skærme har set dagens lys

Vi præsenterer en flot fuld HD 1 LED-belyst skærm med en tynd profil,
mange justeringsmuligheder og imponerende holdbarhed.

Større er bare blevet bedre
Den store og samtidig slanke 58,4 cm (23")
(diagonalt) store brede skærm med fuld HD 1 på
HP Compaq LA2306x giver imponerende billeder.
Og det bløde sorte design forsvinder nærmest ind
i baggrunden, så du kan fokusere på de levende
billeder på den LED-belyste skærm. Men det er
ikke bare selv skærmen, der er værd at lægge
mærke til. Andre innovative komponenter i denne
skærm omfatter: Fuld HD-opløsning 1, 1M:1 DCR,
170° betragtningsvinkel og hurtige
opdateringstider på 5 ms, giver flotte billeder 2;
Glidefoden med højdejustering på hele 130 mm
kan justeres op og ned, så den passer til mange
forskellige brugere; 35° vipning giver klare
billeder fra mange forskellige vinker; 90°
pivotrotation reducerer behovet for at rulle; Med
drejefunktionen kan du nemt dreje skærmen, så
andre kan se den; VGA-, DVI-D- og
DisplayPort-indgange giver mange
tilslutningsmuligheder; Indbygget USB-hub med 2
stik, så du kan benytte flash stick-data;
VESA-kompatibilitet giver flere
monteringsmuligheder

Hjælper dig med at være "grøn" med LED'er
LA2306x har egenskaber, der er positive for såvel
miljøet som din virksomhed.; For det første
indeholder LED-panelet ikke kviksølv, så du ikke
behøver bekymre dig om det. Det gør det
endvidere sikrere at bortskaffe skærmen, når den
tid kommer.; For det andet fås en tynd, let og mere
robust skærm end tidligere CCFL-skærme, fordi
LED'er er små solid state-komponenter.; Og
endeligt vil CCFL-skærme stille og roligt forsvinde,
nu hvor LED-teknologien bliver mere og mere
udbredt.; Af andre miljømæssige egenskaber i
LA2306x kan nævnes:; EPEAT® Gold-registrering
3; ENERGY STAR®-certificering; TCO
Displays-certificering; Arsenikfrit skærmglas 4

HP Compaq LA2306x 58,4 cm (23")
LED-belyst LCD-skærm

SPECIFIKATIONER
Synsvinkel

170° vandret; 160° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1; 1000000:1 (dynamisk)

Opdateringshastighed

Typisk 5 ms

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Indgangssignal

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Maks. 41,5 watt; Typisk 33 W, standby< 0,5 W

Mål

med fod:55,15 x 24,94 x 35,10 cm
uden fod:55,51 cm x 4,95 cm x 33,42 cm

Vægt

6,80 kg

Ergonomiske egenskaber

Hældning: -5 til +30°; Drejning: ±360°

Miljømæssigt

Driftstemperatur:5 til 35°C; Luftfugtighed ved drift:20% til 80% relativ luftfugtighed

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet
Certificering og overensstemmelser

ENERGY STAR®-mærket; EPEAT® Gold

Garanti

3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

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 Grade 1, EPEAT® Gold

1 Der kræves HD-indhold (high definition) for at kunne se HD-billeder. Denne skærm kan vise indhold i 1080p opløsning.
2 Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører
den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

3 EPEAT® Gold, hvor HP registrerer kommercielle skærmprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i dit land.

4 Der er ikke fundet arsenik eller sammensætninger heraf ved brug af U.S. EPA-testmetoderne 3052/6010b udført af ICP-AES.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger
med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering.
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HP Compaq LA2306x 58,4 cm (23")
LED-belyst LCD-skærm
Tilbehør og services

HP lynudløserfod til
LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde
klienter, kompatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på
alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang
til fuld multimediefunktionalitet, herunder stereohøjttalere med fuldt lydområde
og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP USB-grafikadapter

HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til
vores skærme. Den superkompakte HP USB grafikadapter gør det muligt at
tilslutte op til 6 skærme på en gang, så produktiviteten øges, idet man kan have
flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller stationær pc
og en ekstra skærm, eller brug flere adaptere til at forbinde flere skærme med
hinanden.

Produktnummer: NL571AA

HP Stativ til integreret
driftscenter

Du kan nemt montere en 17", 19" eller 22" HP LCD-skærm og en HP Compaq
dc7800 ultraslank desktop pc eller HP tynd klient på ét praktisk stativ, som
samler det hele ét sted5. IWC fod GN783AA og GN783AT omfatter nu
8000-seriens bagpaneldæksel, så det ikke skal bestilles separat.

Produktnummer: GN783AA

HP DisplayPort-kabelkit

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik
på en skærm.

Produktnummer: VN567AA

HP Hardwaresupport
næste arbejdsdag på
stedet

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet
udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via
fjernsupport.

Produktnummer: U7937E
5 Enheder skal anskaffes særskilt.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

