58,4-centimetrski (23-palčni) monitor LCD HP
Compaq LA2306x z osvetlitvijo LED
Prišel je čas za nov razvoj zaslonov

Predstavitev monitorja z osvetlitvijo LED visoke ločljivosti 1, ki je
izredno tanek, izjemno prilagodljiv za namene zagotavljanja udobne
uporabe ter zelo trpežen.

Večje je postalo tudi boljše
S prilagodljivim vendar tankim 58,4 cm (23")
zaslonom širokega formata polne visoke ločljivosti
1 HP Compaq LA2306x bo zagotovo oživela
vsaka slika. Poleg tega se zaradi nevpadljive črne
oblike skoraj zlije z ozadjem, zato se lahko
osredotočite na žive slike na monitorju z
osvetlitvijo LED. Vendar pa za ta monitor ni
značilna le izpopolnjena in sodobna oblika.
Druge inovativne značilnosti tega monitorja so:
polna visoka ločljivost 1, 1M:1 DCR, vidno polje
do 170° in hiter odzivni čas 5 ms, ki prispevajo k
zagotavljanju natančnega prikaza 2; drsno
stojalo, nastavljivo po višini navzgor in navzdol
do 130 mm, da se prilagodi potrebam različnih
uporabnikov; nagib za 35°, ki zagotavlja jasen
prikaz z različnih kotov; zasuk zaslona za 90°, da
se vam ni treba pomikati po strani; vodoravni
zasuk, ki omogoča zelo preprosto skupno rabo;
vhodi VGA, DVI-D in DisplayPort, ki zagotavljajo
širok obseg možnosti povezovanja; vgrajeno
dvovratno vozlišče, da so podatki na pomnilniški
napravi vedno pri roki; združljivost s standardom
VESA, ki omogoča veliko možnosti namestitve

Varujte okolje z diodami LED
Monitor LA2306x vključuje funkcije, s katerimi
boste lahko vi in vaše podjetje pozitivno vplivali
na okolje.; Najpomembneje je, da vam zaradi
osvetlitve LED, ki ne vsebuje živega srebra, ne bo
treba skrbeti glede uporabe tega elementa. Ko bo
čas za zamenjavo monitorja, bo skrb glede
recikliranja odveč.; Poleg tega so diode LED
majhne in trdne komponente, zato monitor ni
samo tanek in lahek, ampak je tudi kakovostnejši
od prejšnjih monitorjev CCFL.; In končno, ker se
tehnologija LED razvija in postaja bolj splošno
razširjena na več področjih, bodo monitorji CCFL
počasi ostali v ozadju.; Druge odgovorne funkcije
modela LA2306x vključujejo:; zlato oznako
EPEAT® 3; oznako ENERGY STAR®; certifikat za
zaslone TCO; zaslon brez arzena 4

58,4-centimetrski (23-palčni) monitor LCD HP
Compaq LA2306x z osvetlitvijo LED

TEHNIČNI PODATKI
Kot gledanja

170° vodoravno; 160° navpično

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

1000:1, 1000000:1 dinamično

Odzivnost

Običajno 5 ms

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Vhodni signal

1 vrata VGA; 1 DVI-D; 1 vrata DisplayPort

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Največ 41,5 W; Običajno 33 W, v pripravljenosti<0,5 W

Mere

s podstavkom:55,15 x 24,94 x 35,10 cm
brez podstavka:55,51 x 4,95 x 33,42 cm

Teža

6,80 kg

Ergonomske funkcije

Nagib: –5 do 30°; Vodoravni zasuk: ±360°

Okolju prijazno

Delovna temperatura:od 5 do 35°C; Vlažnost zraka pri uporabi:od 20 do 80 % RH

Ustreznost za električno učinkovitost

Ustreza standardu ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Certifikat in skladnost

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

Garancija

Omejena triletna garancija za dele, delo in popravilo na kraju uporabe, ki krije tudi osvetlitev zaslona. Pogoji se lahko razlikujejo glede na območje. Veljajo
lahko določene omejitve in izključitve. Če želite več podrobnosti, se obrnite na HP-jevo podporo ali servis za uporabnike

1 Ogled slik HD zahteva vsebino visoke ločljivosti (HD). Zaslon je sposoben prikaza ločljivosti 1080p.

2 Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent
dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.

3 Zlata oznaka EPEAT®, kjer HP registrira komercialne zaslonske izdelke. Za stanje registracije v vaši državi glejte www.epeat.net.

4 Vsebnost arzena in njegovih sestavnih delov s preizkusnimi metodami 3052/6010b ICP-AES ameriške agencije za varovanje zdravja ni bila zaznana.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors
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58,4-centimetrski (23-palčni) monitor LCD HP
Compaq LA2306x z osvetlitvijo LED
Pripomočki in storitve

Mehanizem za zaslon
LCD Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo
standardu VESA in so združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi
namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite
na steno in dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Nastavek HP LCD
Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite
večpredstavnostne podpore, vključno s stereo zvočniki s celotnim zvočnim
spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: NQ576AA

Grafični adapter HP
USB

HP ponuja različne izbirne izdelke (vsi v prodaji posebej), ki so zasnovani za
dopolnjevanje naših monitorjev in izboljšanje računalniške izkušnje. Majhen
grafični vmesnik HP USB omogoča povezovanje do 6 zaslonov hkrati, s čimer
vam pomaga povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami.
Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali namiznega računalnika in
drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov.

Številka izdelka: NL571AA

Stojalo za HP
Integrated Work Center

Enostavno pritrjevanje 17-, 19- ali 22-palčnega monitorja LCD HP in namiznega
računalnika HP Compaq dc7800 Ultra-slim ali lahkega odjemalca HP na eno
stojalo za priročno ohišje »vse v enem« [1] za natančno konfiguracijo namizja.
Stojalo IWC GN783AA in GN783AT sedaj vključuje pokrov zadnje plošče,
tako da ga ni potrebno posebej naročati.

Številka izdelka: GN783AA

Komplet kablov HP
DisplayPort

Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem računalniku HP
v priključek DisplayPort na monitorju.

Številka izdelka: VN567AA

Podpora HP za strojno
opremo naslednji
delavnik na mestu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji
delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne
bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: U7937E
5 Enote se prodajajo ločeno.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

