HP Compaq LA2006x 50,8 cm-es (20"-es)
LED-es háttérvilágítású LCD monitor
Beköszöntött a kijelzők fejlődésének új korszaka

Új karcsú, LED-es háttér-világítású, környezetbarát és tartós monitor
csúszóállvánnyal, amely különböző alkatú felhasználók számára is
kényelmes használatot tesz lehetővé.

Jövőt idéző formavilág
A HP Compaq LA2006x formavilága elegáns és
modern. A finom vonalú, mattfekete keret szinte
beleolvad a háttérbe, így Ön a széles képernyős,
LED-es háttér-világítású panelen megelevenedő
képekre összpontosíthat. A monitor által kínált
további előnyök: • Elcsúsztatható, 130 mm-es
tartományban állítható magasságú állvány • A
35°-os dönthetőség révén sokféle szögből éles
képet nyújt • A 90°-os elforgathatóság révén a
hosszabb szövegrészek kevesebb görgetéssel
elolvashatók • A forgatás révén könnyebben
megoszthatja a képernyőt másokkal • A VGA,
DVI-D és DisplayPort sokféle csatlakoztatási
lehetőséget biztosít • A beépített kétportos USB
hub révén a flash meghajtón lévő adatok is kéznél
vannak • A kábelszervező klip összefogja a
rendezetlen vezetékeket • A VESA-kompatibilitás
sokféle felszerelési lehetőséget biztosít
Jövőt idéző technológia
Az LA2006x bekapcsolásakor egy LED-es
háttér-világítású panel kel életre – de miért
érdemes a LED-et választani? Először is, mivel a
LED-ek nem tartalmaznak higanyt, nem kell
aggódnia a nehézfémekkel kapcsolatos
kockázatok miatt, és afelől is nyugodt lehet, hogy
a monitor leselejtezése és hulladékkezelése során
nem jut higany a környezetbe. Másodszor, mivel
kis méretű, félvezető alkatrészek, a monitor nem
csak vékony és könnyű, de erősebb is a korábbi
CCFL monitoroknál. Végül pedig ne felejtsük el,
hogy a LED-es technológia fejlődése és több
iparágban egyre növekvő elterjedése folytán a
CCFL monitorok egyre inkább a háttérbe
szorulnak. A HP igyekszik előnyös hatást
gyakorolni vállalkozására. Ennek jegyében az
LA2006x EPEAT® Gold regisztrációval 1,

ENERGY STAR® minősítéssel és TCO képernyős
tanúsítvánnyal rendelkezik. További jellemzők: • A
1M:1 DCR, 170°-os, széles betekintési szög, és 5
ms-os válaszidő a precíz megtekintés érdekében 2
• Display Assistant az egyéni képminőséghez, a
lopás megakadályozásához és az
energiamegtakarításhoz
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SPECIFIKÁCIÓK
Megtekintési szög

170° vízszintes; 160° függőleges

Fényerő

250 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1, 1 000 000:1 dinamikus

Válaszidő

5 ms jellemző

Natív felbontás

1600 x 900

Bemeneti jel

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Maximum 34 W; 26 W jellemző, készenlét< 0,5 W

Méretek

talppal együtt:48,36 x 21,13 x 31,63 cm
talp nélkül:48,36 x 4,75 x 29,57 cm

Súly

5,48 kg

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5° – +30°; Elfordítás: ±360º

Környezeti

Működési hőmérséklet:5–35°C; Működési páratartalom:20–80% relatív páratartalom

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® minősítés; EPEAT® Gold

Tanúsítvány és megfelelőség

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

Garancia

Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban vehető igénybe.
Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy szervizével.

1 EPEAT® Gold ott, ahol a HP kereskedelmi kijelző termékeket regisztrál. A regisztrációs helyzet országonkénti ismertetése a www.epeat.net webhelyen található.
2 Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző
a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft cégcsoport védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az
ENERGY STAR bejegyzett védjegy, az Egyesült Államok kormányának tulajdona.
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Tartozékok és szolgáltatások

HP LCD Monitor
gyorskioldó rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak
megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP
asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra
felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő,
amely a teljes hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és külső
fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP USB grafikus
adapter

A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes élmény
fokozásához tervezett terméket kínál (mindegyik külön vásárolható meg). A
szuperkicsi méretű HP USB grafikus adapter lehetővé teszi legfeljebb hat kijelző
egyidejű csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidejűleg megnyitott
alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel egy noteszgép vagy
személyi számítógép és egy második monitor köthető össze, míg több adapterrel
számos kijelző csatlakoztatható egymáshoz.

Termékszám: NL571AA

HP Integrated Work
Center állvány

A 17, 19 vagy 22 hüvelykes HP LCD-monitorok és HP Compaq dc7800
ultravékony asztali számítógépek vagy HP vékony kliensek a pontos asztali
igényeknek megfelelő, egyetlen állásban történő, "minden egyben" méretezésű
[1] kialakításához könnyedén összekapcsolhatók. Az IWC GN783AA és
GN783AT állvány már tartalmazza a 8000 sorozat hátsó fedőlemezét, így azt
nem kell külön megrendelni.

Termékszám: GN783AA

HP DisplayPort
kábelkészlet

A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort
csatlakozójába köthető.

Termékszám: VN567AA

HP következő
munkanapi helyszíni
hardvertámogatás

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő
munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7937E
3 Külön megvásárolható egységek.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

