Monitor LCD HP Compaq LA2306x 58,4 cm
(23") z podświetlaniem LED
Pojawiła się nowa generacja wyświetlaczy

Przedstawiamy wspaniały, niezwykle płaski monitor LED Full HD 1,
który jest wyjątkowo trwały oraz oferuje szerokie możliwości
regulacji w celu zapewnienia maksymalnego komfortu.

Większe stało się lepsze
Duży i płaski monitor panoramiczny Full HD 1 HP
Compaq LA2306x o przekątnej 58,4 cm (23") z
pewnością ożywi każdy obraz. Dyskretna czarna
obudowa niemal zlewa się z tłem, więc możesz
skoncentrować się na żywych obrazach
wyświetlanych na panelu LED. Jednakże monitor
ma do zaoferowania coś więcej niż tylko
regulowaną, nowoczesną konstrukcję. Pozostałe
nowatorskie elementy tego monitora to między
innymi: Rozdzielczość Full HD 1, kontrast
dynamiczny 1000000:1, kąt widzenia 170° i
czas reakcji 5 ms pomagają zapewnić precyzyjny
obraz 2; Podstawa regulowana w zakresie 130
mm zapewnia dostosowanie wysokości monitora
zgodnie z potrzebami wielu użytkowników;
Pochylenie w zakresie 35° zapewnia wyraźny
obraz pod wieloma kątami; Obrót w pionie o 90°
zmniejsza konieczność przewijania; Obrót w
poziomie umożliwia proste i szybkie
udostępnianie widoku na ekranie innym osobom;
Złącza VGA, DVI-D oraz DisplayPort oferują wiele
możliwości połączeń; Wbudowany dwuportowy
kontroler USB umożliwia szybkie podłączenie
pamięci flash i korzystanie z zapisanych w niej
danych; Zgodność ze standardem VESA
umożliwia zastosowanie różnych opcji montażu

Diody LED są przyjazne dla środowiska
Monitor LA2306x oferuje funkcje, które zapewnią
korzyści zarówno środowisku, jak i firmie.; Jest
wyposażony w panel LED, który nie zawiera rtęci,
więc nie budzi kontrowersji związanych z
zastosowaniem tego pierwiastka. Dzięki temu,
kiedy wymiana monitora będzie konieczna,
użytkownik może być zadowolony ze swoich
działań na rzecz odpowiedzialnego recyklingu.;
Ponadto diody LED to ciała stałe niewielkich
rozmiarów, więc monitor jest nie tylko płaski i
lekki, lecz także bardziej trwały niż monitory
CCFL.; Wraz z ewolucją technologii LED i jej
rozpowszechnieniem w wielu branżach, monitory
CCFL zostaną wycofane z użytkowania.; Inne
cechy monitora LA2306x zapewniające ochronę
środowiska to:; Certyfikat EPEAT® Gold 3;
Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat TCO dla
wyświetlaczy; Panel wyświetlacza niezawierający
arsenu 4

Monitor LCD HP Compaq LA2306x 58,4 cm
(23") z podświetlaniem LED

DANE TECHNICZNE
Kąt podglądu

170° w poziomie; 160° w pionie

Jasność

250 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1000:1; dynamiczny 1000000:1

Poziom reakcji

5 ms (typowo)

Rozdzielczość własna

1920 x 1080

Sygnał wejściowy

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

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii

maks. 41,5 W; 33 W (typowo), oczekiwanie< 0,5 W

Wymiary

z podstawą:55,15 x 24,94 x 35,10 cm
z podstawą:55,51 x 4,95 x 33,42 cm

Waga

6,80 kg

Ergonomia

Nachylenie Od -5 do +30°; Obrót: ±360°

Ochrona środowiska

Temperatura pracy:Od 5 do 35°C; Wilgotność podczas pracy:Wilgotność wzgl. 20–80%

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej
Certyfikaty i zgodność z przepisami

Modele z certyfikatem ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Gwarancja

Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu. Obowiązują pewne
ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta 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, certyfikat
Microsoft WHQL, certyfikat CEL stopnia 1 (chiński certyfikat energooszczędności), EPEAT® Gold

1 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości. Monitor ten ma rozdzielczość 1080p.

2 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP
rzeczywiste parametry mogą się różnić od podanych.

3 Certyfikat EPEAT® Gold tam, gdzie HP rejestruje wyświetlacze komercyjne. Aby zobaczyć status rejestracji w swoim kraju, należy odwiedzić stronę www.epeat.net

4 Nie wykryto arsenu i jego związków przy użyciu metod testowych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) 3052/6010b z zastosowaniem emisyjnej spektrometrii atomowej (ICP-AES).

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne
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Monitor LCD HP Compaq LA2306x 58,4 cm
(23") z podświetlaniem LED
Akcesoria i usługi

Uchwyt mocujący HP
Quick Release do
monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych
HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych
urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej
podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego
wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

Listwa HP LCD Speaker
Bar

Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając
go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w
pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: NQ576AA

Karta graficzna USB
HP

HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie), które
stanowią dopełnienie monitora i usprawniają korzystanie z komputera.
Niewielki adapter HP USB Graphics Adapter umożliwia podłączenie nawet 6
monitorów oraz zwiększenie produktywności i wielozadaniowości dzięki
obsłudze wielu aplikacji jednocześnie. Za pomocą jednego adaptera można
połączyć notebook lub komputer biurkowy z drugim monitorem, a stosując kilka
adapterów, można połączyć kilka monitorów.

Numer produktu: NL571AA

Stojak HP Integrated
Work Center

Monitor LCD HP o przekątnej 17, 19 lub 22 cale można w prosty sposób
zamontować razem z komputerem HP Compaq dc7800 w obudowie Ultra-slim
lub terminalem thin client HP na jednym statywie, który dzięki konfiguracji typu
„wszystko w jednym”[1] optymalnie dostosowuje się do potrzeb każdego
użytkownika. Stojak IWC GN783AA i GN783AT jest obecnie wyposażony w
pokrywę na panel tylny z serii 8000, więc nie trzeba jej zamawiać osobno.

Numer produktu: GN783AA

Zestaw kabli HP
DisplayPort

Możliwość połączenia złącza DisplayPort w komputerze biurkowym HP dla firm
ze złączem DisplayPort w monitorze.

Numer produktu: VN567AA

Serwis sprzętu HP w
miejscu instalacji w
następnym dniu
roboczym

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia ostanie
przeprowadzona przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP, w miejscu
instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5
lat

Numer produktu: U7937E
5 Moduły sprzedawane oddzielnie.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

