HP Compaq LA2006x -LCD-näyttö, 50,8
senttimetriä (20 tuumaa) ja
LED-taustavalaistu
Näyttöjen uusin edistysaskel on otettu

Esittelyssä siro ja moderni LED-taustavalaistu monitori, joka on entistä
kestävämpi ja helpommin kierrätettävissä. Pystysuunnassa liukuva
jalusta lisää käyttömukavuutta.

Edistyksellistä suunnittelua
HP Compaq LA2006x -monitorin moderni
muotoilu tekee vaikutuksen. Pehmeän musta,
veistoksellinen ja siro kotelo suorastaan häviää
taustalle, jotta käyttäjä voi keskittyä
LED-tekniikkaan perustuvan taustavalaistun
laajakuvapaneelin kuviin. Ennen kuin kytket
laitteeseen virran, kiinnitä huomiota sen muihin
ominaisuuksiin: • Liukuvan alustan säätöväli on
130 mm, joten sen voi säätää pystysuunnassa
sopivaksi eripituisille käyttäjille • 35 asteen
katselukulman säätö takaa selkeän kuvan useasta
eri kulmasta • 90 asteen suunnan muutos
helpottaa pitkien tekstien lukemista vähemmällä
vieretyksellä • Vaakakääntö tekee näytön
jakamisesta lasten leikkiä • VGA-, DVI-D- ja
DisplayPort-liitännät tarjoavat laajat
yhteysmahdollisuudet • Sisäinen kaksiporttinen
USB-keskitin tuo tallennusvälineiden tiedot käden
ulottuville • Kaapelipidike pitää johdot kurissa •
VESA-yhteensopivuus mahdollistaa useat eri
asennusratkaisut

Edistyksellistä tekniikkaa
Kun kytket LA2006x-näyttöön virran, huomaat, että
paneeli on LED-taustavalaistu. Miksi olemme
käyttäneet LED-tekniikkaa? Ensinnäkin siksi, että
LED-valot eivät sisällä ympäristölle haitallista
elohopeaa. Näytön voi siis aikanaan kierrättää
hyvillä mielin. Toiseksi siksi, että käytetyt
komponentit ovat pieniä
kiinteäainekomponentteja, joten niitä käyttävät
monitorit ovat ohuita ja keveitä mutta silti
kestävämpiä kuin aiemmat CCFL-monitorit. Ja vielä
lopuksi siksi, että LED-tekniikan yleistyessä
CCFL-monitorit jäävät yksinkertaisesti sivuun. HP
pyrkii tukemaan yritysten toimintaa. Tämän vuoksi
LA2006x on EPEAT® Gold -rekisteröity 1,
ENERGY STAR® -hyväksytty ja TCO Displays
-hyväksytty. Lisäominaisuuksia ovat: • 1M:1 DCR,
170 asteen laaja katselukulma ja lyhyt 5 ms:n
vasteaika terävöittävät katselukokemusta 2 •
Display Assistant -ohjelmassa voit mukauttaa
kuvanlaatua, aktivoida varkaudeneston ja ottaa
energiansäästötoimintoja käyttöön

HP Compaq LA2006x -LCD-näyttö, 50,8
senttimetriä (20 tuumaa) ja LED-taustavalaistu

TEKNISET TIEDOT
Katselukulma

170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

1 000:1; 1 000 000:1 dynaaminen

Vasteaika

5 ms tyypillinen

Alkuperäinen tarkkuus

1 600 x 900

Sisääntulosignaali

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

enintään 34 W; tavallisesti 26 W, valmiustila< 0,5W

Mitat

jalustan kanssa:48,36 x 21,13 x 31,63 cm
ilman jalustaa:48,36 x 4,75 x 29,57 cm

Paino

5,48 kg

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5–30 °C; Kierto: ±360º

Ympäristö

Käyttölämpötila:5–35 °C; Käyttökosteus:20–80 % RH

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus
Varmenteet ja yhteensopivuus

ENERGY STAR® -hyväksytty; EPEAT® Gold

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu kattaa osat, työn sekä huollon asiakkaan tiloissa (myös taustavalo). Saatavuus vaihtelee alueittain. Tietyt rajoitukset ja
poikkeukset ovat voimassa. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelusta tai huollosta

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, TÜV, Microsoft
WHQL, Kiinan energiamerkin taso 1, EPEAT® Gold

1 EPEAT® Gold, missä HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
2 Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja
todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/monitors
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Lisävarusteet ja palvelut

HP:n LCD-näytön Quick
Release -toiminto

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin
Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n
pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet
multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet,
joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP:n
USB-grafiikkasovitin

HP:llä on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit
täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaissuoritusta. HP:n huippukätevä
USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön yhdistämisen
samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten
samanaikaista käyttöä. Yhdellä sovittimella voi yhdistää kannettavan tai
pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla sovittimella voi yhdistää monta näyttöä
toisiinsa.

Tuotenumero: NL571AA

HP:n integroitu Work
Center Stand -jalusta

Kiinnitä HP:n 17-, 19- tai 22-tuumainen LCD-näyttö ja HP Compaq dc7800
Ultra-slim -pöytätietokone tai HP Thin Client yhteen ja samaan jalustaan[1] niin
saat käyttöösi juuri tarvitsemasi tietokonepaketin. IWC-jalustat GN783AA ja
GN783AT sisältävät nyt 8000-sarjan takapaneelin kannen, joten sitä ei tarvitse
tilata erikseen.

Tuotenumero: GN783AA

HP DisplayPort
-kaapelisarja

Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

Tuotenumero: VN567AA

HP vaste seur.
arkipvänä as.paikalla
laitt.tuki

Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n
valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7937E
3 Yksiköt myydään erikseen.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

