HP Compaq LA2306x 58,4 cm (23 inç)
LED Arkadan Aydınlatmalı LCD Monitör
Yeni nesil ekranlar gelmiştir

İnce profil, yüksek konfor ayarı ve mükemmel dayanıklılığa sahip
geniş Tam Yüksek Çözünürlüklü 1 LED arkadan aydınlatmalı monitörü
sunar.

Daha büyük, daha iyi
HP Compaq LA2306x monitör üzerindeki geniş,
aynı zamanda ince 58,4 cm (23 inç) diyagonal
tam HD 1 geniş ekranın tüm görüntüleri hayata
geçireceğinden emin olun. Ayrıca yumuşak siyah
tasarımın arka planda neredeyse yok olması
sayesinde LED arkadan aydınlatmalı panel
üzerindeki hareketli görüntülere odaklanabilirsiniz.
Ancak bu monitör büyük, modern, gövdeden
daha fazlasına sahiptir. Bu monitörün diğer
yenilikçi bileşenleri şunları içerir: Tam HD
çözünürlükler 1, 1M:1 DCR, 170°'lik geniş görüş
açısı ve 5 ms hızında yanıt süreleri mükemmel
görüntü sağlamaya yardımcı olur 2; 130 mm'lik
geniş bir yükseklik aralığına sahip kaydırıcı sehpa,
birçok farklı kullanıcının ulaşması amacıyla yukarı
ve aşağı doğru ayarlanır; 35°'lik eğim özelliği
birçok farklı açıdan net görüntü sağlar; 90°'lik
pivot dönüş, kaydırma gereğini azaltır; Sağa sola
döndürme hareketi, ekranınızın paylaşımını
başınızı çevirmeniz kadar basitleştirir; VGA, DVI-D
ve DisplayPort girişleri çeşitli bağlantı seçenekleri
sağlar; Yerleşik iki bağlantı noktalı USB hub
sayesinde flash bellek verileri elinizin altında olur;
VESA uyumluluğu çeşitli montaj seçenekleri sunar

LED'lerle “Yeşili Koruyun”
LA2306x, işinizde olduğu kadar çevre üzerinde
de olumlu etki oluşturmanızı sağlayan özellikler
içerir.; Öncelikle, LED panel olması nedeniyle,
cıva içermez, böylece elementin kullanımı ile ilgili
endişeyi ortadan kaldırır. Böylece monitörünüzü
değiştirme zamanı geldiğinde, sorumlu geri
dönüştürme çabalarınız konusunda kendinizi iyi
hissedersiniz.; Ayrıca, LED'ler küçük, katı halli
bileşenler olduğu için monitör sadece ince ve hafif
değil, aynı zamanda önceki CCFL monitörlerden
daha sağlamdır.; Son olarak, LED teknolojisi
gelişerek ve endüstride daha yaygın hala gelerek,
CCFL monitörleri kolayca gölgede bırakacaktır.;
LA2306x diğer sorumlu özellikleri şunları içerir:;
EPEAT® Gold kaydı 3; ENERGY STAR® onayı;
TCO Ekranları sertifikası; Arseniksiz ekran camı 4

HP Compaq LA2306x 58,4 cm (23 inç)
LED Arkadan Aydınlatmalı LCD Monitör

ÖZELLİKLER
Izlenebilir açı

170° yatay; 160° dikey

Parklaklık

250 g/m²

Kontrast oranı

1000:1; 1000000:1 dinamik

Yanıt hızı

5 ms normal

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

41,5 W azami; 33 W normal, beklemede0,5 W değerinden az

Boyutlar

ayaklı:55,15 x 24,94 x 35,10 cm
ayak hariç:55,51 x 4,95 x 33,42 cm

Ağırlık

6,80 kg

Ergonomik özellikler

Eğim: -5 ila +30°; Sağa sola dönüş: ±360°

Çevresel

Çalıştırma sıcaklığı:5 - 35°C; Çalıştırma nemi:% 20 - 80 BN

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli; EPEAT® Gold

Sertifikalar ve uyumluluk

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, Çin Enerji Etiketi Sınıf 1, EPEAT® Gold

Garanti

Sınırlı üç yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmet garantisi (arka aydınlatma dahil). Uygulama bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar
olabilir. Ayrıntılar için, HP Müşteri Desteği veya Servisiyle bağlantı kurun.

1 HD görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir. Bu monitör 1080p çözünürlükte görüntü verebilir
2 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir
gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir

3 HP'nin ticari monitör ürünlerini kaydettirdiği EPEAT® Gold. Ülkenizdeki kayıt durumu için www.epeat.net adresine bakın

4 ICP-AES cihazıyla ABD EPA test yöntemleri 3052/6010b kullanılarak yapılan testlerde arsenik ve arsenik bileşikleri bulunmamıştır.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
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HP Compaq LA2306x 58,4 cm (23 inç)
LED Arkadan Aydınlatmalı LCD Monitör
Aksesuarlar ve Hizmetler

HP LCD Monitör Hızlı
Takılıp Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve
diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj
çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın
ve çalışma alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

HP LCD Hoparlör
Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak
üzere tam multimedya destek özellikleri eklemek için monitörünüzün ön yüzeyine
sorunsuzca bağlayın.

Ürün numarası: NQ576AA

HP USB Grafik
Bağdaştırıcısı

HP, monitörlerimizi tamamlamak ve tüm bilgi işlem deneyimini geliştirmek üzere
tasarlanmış çeşitli isteğe bağlı ürünler sunar (her biri ayrı olarak satılır). Çok
küçük boyutlu HP USB Grafik Adaptörü, üretkenliği artırmanıza ve birçok açık
uygulama üzerinde birden çok görev gerçekleştirmenize yardımcı olmak için
aynı anda altıya kadar ekran bağlantısına olanak sağlar. Dizüstü bilgisayar
veya masaüstü bilgisayar ile ikinci bir monitör arasında köprü kurmak için tek
bir Adaptör ya da birçok ekranı birbirine bağlamak için birden çok Adaptör
kullanın.

Ürün numarası: NL571AA

HP Tümleştirilmiş İş
Merkezi Sehpası

Tam ihtiyacınız olan masaüstü düzenine uygun "hepsi bir arada" form faktör [1]
rahatlığı için, bir 17, 19 veya 22 inç HP LCD monitörü ve bir HP Compaq
dc7800 Çok İnce Masa Üstü Bilgisayarı veya HP İnce İstemciyi, tek bir sehpa
üzerine takın. IWC sehpası GN783AA ve GN783AT , artık 8000 serisi arka
panel kapağını içermektedir, böylece ek olarak ayrıca sipariş etmek gerekmez.

Ürün numarası: GN783AA

HP DisplayPort Kablo
Takımı

Bir HP İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü monitördeki bir
DisplayPort konektörüne bağlar.

Ürün numarası: VN567AA

HP Bir Sonraki İş Günü
Yerinde Yanıt Donanım
Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, bilgisayarınız için 5 yıl boyunca HP onaylı bir
teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın

Ürün numarası: U7937E
5 Birimler ayrı satılır.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

