Monitor LCD Retroiluminado LED de 58,4 cm
(23 pol.) LA2306x HP Compaq
Chegou a nova geração de monitores

Apresentamos um amplo monitor Full HD 1 com retroiluminação LED,
perfil fino, capacidade de ajuste do conforto extensiva e durabilidade
impressionante.

O maior tornou-se melhor
O amplo, mas fino, ecrã panorâmico Full HD 1
com 58,4 cm (23 pol.) na diagonal do HP
Compaq LA2306x é certamente capaz de dar
vida a qualquer imagem. E o design preto claro
quase que se desvanece no fundo para que se
possa concentrar nas imagens vibrantes no painel
retroiluminado LED. Mas este monitor tem mais do
que um corpo considerável e moderno. Outros
componentes inovadores deste monitor incluem:
Resoluções Full HD 1, uma DCR de 1M:1, um
amplo ângulo de visualização de 170° e rápidos
tempos de resposta de 5 ms que ajudam a
proporcionar imagens precisas 2; Um suporte
deslizante com um intervalo de altura extensivo de
130 mm que pode subir ou descer de forma a
ficar à medida dos diferentes utilizadores; 35° de
inclinação que ajudam a proporcionar imagens
nítidas em diferentes ângulos; 90° de rotação em
pivô que reduzem a necessidade de deslocação;
Rotatividade que torna a partilha do ecrã tão
simples como virar a cabeça; Entradas VGA,
DVI-D e DisplayPort que fornecem uma vasta
gama de opções de conectividade; Um hub USB
incorporado com duas portas que coloca os
dados numa memória flash à disposição;
Compatibilidade VESA que fornece uma vasta
gama de opções de montagem

Ajudá-lo a tornar-se ecológico ("Go Green") com
LEDs
O LA2306x possui características que podem
ajudar a ter um impacto positivo no ambiente,
assim como no seu negócio.; Em primeiro lugar,
sendo um painel LED, não contém mercúrio,
eliminando assim a preocupação com a utilização
deste elemento. Assim sendo, quando chegar a
altura de substituir o seu monitor, pode sentir-se
bem em relação aos seus esforços responsáveis
de reciclagem.; Para além disso, os LED são
componentes pequenos e em estado sólido, pelo
que o monitor não é apenas fino e leve mas
também mais robusto que os anteriores monitores
CCFL.; Por último, à medida que a tecnologia LED
evolui e é abrangida por mais indústrias, os
monitores CCFL serão simplesmente esquecidos.;
Outras características responsáveis do LA2306x
incluem:; Um registo EPEAT® Gold 3; Uma
qualificação ENERGY STAR®; Uma certificação
de Monitores TCO; Vidro de ecrã sem arsénio 4

Monitor LCD Retroiluminado LED de 58,4 cm
(23 pol.) LA2306x HP Compaq

ESPECIFICAÇÕES
Ângulo de visualização

170° na horizontal; 160° na vertical

Luminosidade

250 cd/m²

Relação de contraste

1000:1; 1000000:1 dinâmico

Taxa de resposta

5 ms típico

Resolução nativa

1920 x 1080

Sinal de entrada

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

41,5 W no máximo; 33 W normal, em espera<0,5 W

Dimensões

com base:55,15 x 24,94 x 35,10 cm
sem base:55,51 x 4,95 x 33,42 cm

Peso

6,80 kg

Funcionalidades ergonómicas

Inclinação: -5° a +30°; Rotatividade: ±360°

Ambientais

Temperatura de funcionamento:5 até 35 °C; Humidade de funcionamento:20 a 80% HR

Conformidade com standards de
eficiência energética
Certificação de conformidade

Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Garantia

Garantia de 3 anos para peças, mão-de-obra e assistência no local de instalação, incluindo retro-iluminação. A disponibilidade depende da região. São
aplicáveis determinadas restrições e exclusões. Para obter detalhes, entre em contacto com o Centro de Apoio ao Cliente HP ou com o Centro de Assistência

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 Classe 1, EPEAT® Gold

1 São necessários conteúdos de alta definição (HD) para ver imagens HD. Este monitor suporta resoluções de 1080p.

2 Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP
o desempenho real pode ser maior ou menor.

3 EPEAT® Gold em que a HP regista produtos comerciais de visualização. Visite www.epeat.net para ver o estado do registo no seu país.

4 Não foi detectado arsénio nem nenhum dos seus compostos utilizando os métodos de teste 3052/6010b através de ICP-AES da EPA dos EUA.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/monitors
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Monitor LCD Retroiluminado LED de 58,4 cm
(23 pol.) LA2306x HP Compaq
Acessórios e Serviços

Montagem monitor LCD
com libertação rápida
HP

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã
plano HP em conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de
secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o
espaço de trabalho.

Número do produto: EM870AA

Speaker Bar LCD HP

Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar
funções de apoio multimédia completas, incluindo colunas estéreo com
amplitude sonora total e uma tomada externa para auscultadores.

Número do produto: NQ576AA

Adaptador Gráfico
USB HP

A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos
separadamente) concebidos para completar os nossos monitores e aumentar a
experiência de computação de forma geral. O Adaptador de Gráficos
super-compact HP USB permite a ligação de até seis monitores em simultâneo
para o ajudar a aumentar a produtividade e partilhar tarefas entre várias
aplicações abertas. Utilize um adaptador para ligar um notebook ou
computador de secretária e o segundo monitor ou utilize vários adaptadores
para ligar vários visores entre si.

Número do produto: NL571AA

Suporte HP Integrated
Work Center

Ligue facilmente um monitor LCD HP de 17, 19 ou 22 polegadas e um PC
Desktop HP Compaq dc7800 Ultra-slim ou HP Thin Client num único suporte
para a comodidade de um formato "all-in-one" [1] para obter a configuração
de desktop exacta de que necessita. O suporte IWC GN783AA e GN783AT
agora inclui a cobertura do painel traseiro da série 8000, pelo que não é
necessário encomendá-la em separado.

Número do produto: GN783AA

Kit de Cabo
DisplayPort HP

Liga um conector de porta de visualização de um computador Desktop Business
HP a um conector de porta de visualização de um monitor.

Número do produto: VN567AA

Suporte HW HP Dia
Útil Seguinte Resposta
no Local Utilização

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no local e no
dia útil seguinte, por parte de um técnico qualificado da HP, se não for
possível resolver o problema remotamente

Número do produto: U7937E
5 Unidades vendidas separadamente.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

