HP Compaq LA2306x 58,4 cm (23")
LED-bakbelyst LCD-skjerm
Den nye utviklingen av skjermer er her

Vi lanserer en ekspansiv Full HD 1 LED-bakbelyst skjerm med tynn
profil, omfattende komforttilpasningsmuligheter og imponerende
holdbarhet.

Større ble akkurat bedre
Den ekspansive, men likevel slanke,
widescreen-skjermen på 58,4 cm (23") diagonalt
med full HD 1 på HP Compaq LA2306x vil
garantert gi liv til alle bilder. Og den myke, svarte
designen forsvinner nærmest i bagrunnen slik at
du kan fokusere på de livfulle bildene på den
LED-bakbelyste skjermen. Men denne skjermen har
mer enn et stort og moderne utseende. Andre
innovative komponenter inkluderer: Full
HD-oppløsninger 1, 1M:1 dynamisk
kontrastforhold, 170° bred visningsvinkel og kort
responstid på 5 ms gir nøyaktige visninger 2; Et
glidestativ med et stort høydejusteringsområde på
130 mm kan tilpasses mange forskjellige brukere;
35° vipp hjelper med å gi tydelig visning i mange
forskjellige vinkler; 90° rotasjon reduserer behovet
for å rulle; Sving gjør det like enkelt å dele
skjermen som det er å snu hodet; VGA-, DVI-D- og
DisplayPort-innganger gir mange tilkoblingsvalg;
En innebygd toporters USB-hub gjør data fra
flash-pinner lett tilgjengelig; VESA-kompabilitet gir
en rekke monteringsvalg

Bidrar til en “grønn profil” med hvit LED
LA2306x har funksjoner som kan bidra til en
positiv innvirkning på både miljøet og bedriften.;
For det første, fordi det er en LED-skjerm,
inneholder den ikke kvikksølv, og eliminerer
derved bekymringer med hensyn til bruk av det
elementet. Så når det er tid for å bytte ut skjermen,
kan du føle deg vel med hensyn til ansvarlig
resirkulering.; Deretter, fordi LEDer er små
halvlederkomponenter, er skjermen ikke bare tynn
og lett, men også mer robust enn tidligere
CCFL-skjermer.; Og til slutt, etter hvert som
LED-teknologien utvikles og blir mer brukt i flere
industrier, vil CCFL -skjermer ganske enkelt bli satt
igjen i mørket.; Andre ansvarlige funksjoner i
LA2306x er:; EPEAT® Gold-registrering 3;
ENERGY STAR®-kvalifisering; TCO
Displays-sertifisering; Arsenikkfritt skjermglass 4

HP Compaq LA2306x 58,4 cm (23")
LED-bakbelyst LCD-skjerm

SPESIFIKASJONER
Visningsvinkel

170° horisontal; 160° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1; 1000000:1 dynamisk

Responshastighet

5 ms typisk

Innebygd oppløsning

1920 x 1080

Inngangssignal

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

41,5 W maksimum; 33 W typisk, ventemodus< 0,5 W

Mål

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

Vekt

6,80 kg

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +30°; Sving: ±360°

Miljømessig

Temperatur ved drift:5 til 35°C; Fuktighet ved drift:20 til 80 % RF

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert EPEAT® Gold

Sertifisering og overholdelse av lover 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
og forskrifter
WHQL, Kinesisk energietikett Grade 1, EPEAT® Gold
Garanti

Begrenset 3 års deler-, arbeid- og på stedet-service, inkludert bakbelysning. Tilgjengelighet varierer etter region. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
For detaljer, kontakt HP Kundestøtte eller HP Service

1 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder. Denne skjermen kan ha 1080p-oppløsning.
2 Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter
den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

3 EPEAT® Gold der HP registrerer kommersielle skjermprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.
4 Arsenikk og dets forbindelser ble ikke oppdaget ved bruk av U.S. EPA-testmetodene 3052/6010b av ICP-AES.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/monitors
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Tilbehør og tjenester

HP LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmonterin
g

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP
tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP.
Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP LCD Speaker Bar

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle
støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøyttalere med fullverdig
lydområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: NQ576AA

HP USB-grafikkort

HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å utfylle
skjermene dine og forbedre den generelle databehandlingsopplevelsen. Den
svært kompakte HP USB-grafikkadapteren muliggjør tilkobling av opptil seks
skjermer samtidig slik at du kan øke produktiviteten og utføre flere oppgaver i
flere åpne programmer. Bruk én adapter til å lage bro mellom en bærbar eller
stasjonær PC og en skjerm nummer to, eller bruk flere adaptere til å koble flere
skjermer til hverandre.

Produktnummer: NL571AA

HP integrert stativ for
arbeidsstasjoner

Fest enkelt en 17-, 19- eller 22-tommers HP LCD-skjerm og en HP Compaq
dc7800 ultratynn stasjonær PC eller HP tynn klient på et stativ for å få en
praktisk "alt-i-ett"-formfaktor [1] på den aktuelle stasjonære konfigurasjonen.
IWC-stativ GN783AA og GN783AT inkluderer nå bakpaneldekselet til
8000-serien, slik at det ikke må bestilles i tillegg.

Produktnummer: GN783AA

HP DisplayPort-kabelsett

Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en
DisplayPort-kontakt på en skjerm.

Produktnummer: VN567AA

HP neste virkedag med
service på stedet
HW-støtte

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år
fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt

Produktnummer: U7937E
5 Enhetene selges separat.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

