58,4 cm (23") LCD monitor HP Compaq
LA2306x s LED podsvietením
Prichádza nový vývoj displejov

Predstavujeme rozmerný Full HD 1 monitor s LED podsvietením a
tenkým profilom, rozsiahlymi možnosťami pre pohodlie a úžasnou
trvácnosťou.

Väčšie je lepšie
Rozmerný, ešte tenší širokouhlý displej s
uhlopriečkou 58,4 cm (23") a full HD rozlíšením1
na HP Compaq LA2306x určite prinesie dokonalý
pohľad na život. A jemný čierny dizajn takmer
zaniká do pozadia, takže sa môžete sústrediť na
živý obraz na paneli s LED podsvietením. Ale
tento monitor má toho viac, ako iba veľké,
moderné telo. Ostatné novátorské komponenty
tohto monitora zahŕňajú: rozlíšenie Full HD 1,
1M:1 DCR, rozsah pozorovacích uhlov 170° a
krátky čas odozvy 5 ms pomáhajú poskytovať
presné sledovanie 2; posuvný stojan s
rozšíriteľným rozsahom výšky 130 mm je možné
nastaviť hore a dole pre používanie rôznymi
používateľmi; 35° sklon poskytuje jasné
sledovanie pri množstve rôznych uhlov; možnosť
nastavenia natočenia o 90° redukuje potrebu
rolovania; Možnosti otočenia umožňujú zdieľanie
obrazovky tak jednoducho ako rýchlo otočíte
hlavu; vstupy VGA, DVI-D a DisplayPort poskytujú
širokú škálu možností pripojenia; vstavaný
dvojportový rozbočovač USB umožňuje mať dáta
z flash pamäte na dosah; kompatibilita s VESA
poskytuje širokú škálu možností montáže

Pomáhame vám správať sa ekologicky s displejmi
LED
LA2306x má funkcie, ktoré môžu pomôcť pri
vytváraní pozitívneho dopadu na životné
prostredie a tiež na váš podnik.; V prvom rade je
to LED panel, ktorý neobsahuje ortuť, čím sa
eliminujú obavy pri používaní tohto materiálu.
Takže, keď príde čas na výmenu monitora,
môžete mať dobrý pocit zo zodpovednej
recyklácie.; ďalej, prvky LED sú malé, pevné
komponenty, takže monitor nie je iba tenký a
ľahký, ale je aj robustnejší ako predchádzajúce
monitory CCFL.; Nakoniec, pretože sa LED
technológia vyvíja a stáva sa rozšírenejšou vo
viacerých sektoroch, CCFL monitory môžu
jednoducho upadnúť do zabudnutia.; Ostatné
zodpovedné vlastnosti LA2306x zahŕňajú:;
registráciu EPEAT® Gold 3; spĺňa normu ENERGY
STAR®; certifikácia displejov TCO; bezarzénové
sklo monitora 4

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

ŠPECIFIKÁCIE
Uhol pohľadu

170° horizontálne; 160° vertikálne

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

1000:1; dynamický 1000000:1

Rýchlosť odpovede

typicky 5 ms

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Vstupný signál

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

maximálne 41,5 W; typicky 33 W, pohotovostný režim<0,5 W

Rozmery

so stojanom:55,15 x 24,94 x 35,10 cm
bez stojana:55,51 x 4,95 x 33,42 cm

Hmotnosť

6,80 kg

Ergonomické vlastnosti

Sklon: -5 až +30°; Otáčanie: ±360°

Okolitý

Prevádzková teplota:5 až 35 °C; Prevádzková vlhkosť:od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti
Osvedčenie a zhoda

Spĺňa normu ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Záruka

Obmedzená 3-ročná záruka na súčasti, prácu a servis u zákazníka, vrátane výmeny. Dostupnosť sa odlišuje podľa oblasti. Platia určité obmedzenia a
výnimky. Pre detaily, kontaktujte HP Customer Support or Service

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, čínsky energetický štítok triedy 1, EPEAT® Gold

1 Na prezeranie HD obrázkov je potrebný obsah s vysokým rozlíšením (HD). Tento monitor podporuje rozlíšenie 1080p.
2 Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia HP súčiastok
skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

3 EPEAT® Gold v mieste registrácie komerčných zobrazovacích produktov HP. Pre stav registrácie vo vašej krajine pozri www.epeat.net.
4 Podľa skúšobnej metódy U.S. EPA 3052/6010b pomocou ICP-AES nebol nájdený arzén ani jeho zlúčeniny.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
štátoch a/alebo iných krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov.
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58,4 cm (23") LCD monitor HP Compaq
LA2306x s LED podsvietením
Príslušenstvo a služby

Monitor HP LCD
montáž s rýchlym
uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP
thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné
produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo
namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Reproduktorový panel
HP LCD Speaker Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné
funkcie pre multimédiá vrátane stereo reproduktorov s úplným zvukovým
rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Číslo produktu: NQ576AA

USB Grafický adaptér
HP

HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne),
ktoré sú navrhnuté aby spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový
zážitok z používania počítača. Superkompaktný USB grafický adaptér HP
umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť vašu produktivitu
a súbežnú prácu v niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér
na premostenie medzi notebookom alebo stolným počítačom a druhým
monitorom, alebo používajte viac adaptérov na pripojenie niekoľkých displejov
navzájom.

Číslo produktu: NL571AA

Stojan na integrované
pracovné centrum HP
Integrated Work Center

Jednoduché uchytenie 17-, 19-, alebo 22-palcového LCD monitora HP a ultra
tenkého stolného počítača HP Compaq dc7800 alebo tenkého klienta HP do
jedného stojana prináša pohodlie tvarového riešenia typu „all-in-one“ [1] pre
presne také usporiadanie pracovného stola, aké potrebujete. Stojan IWC
GN783AA a GN783AT teraz obsahuje kryt zadného panela radu 8000, takže
nebude potrebné kupovať samostatný kryt na hornú časť.

Číslo produktu: GN783AA

Sada DisplayPort
káblov HP

Pripojte konektor DisplayPort k podnikovému stolnému počítaču HP ku konektoru
DisplayPort na monitore.

Číslo produktu: VN567AA

Hardvérová podpora
HP na mieste v nasl.
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na
diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka
zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov

Číslo produktu: U7937E
5 Jednotky sa predávajú samostatne.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

