HP Compaq LA2006x 50,8-cm (20-inch) LED
backlit LCD-monitor
De nieuwe generatie schermen is een feit

Wij introduceren een platte, moderne LED-backlitmonitor die langer
meegaat, goed recyclebaar is en comfortabel instelbaar is dankzij de
schuifstandaard.

Vooruitstrevend design
De HP Compaq LA2006x heeft een modern
design dat indruk maakt. Het geraffineerd
vormgegeven zachte zwarte design verdwijnt
bijna tegen de achtergrond, zodat alle aandacht
uitgaat naar de briljante weergave op het LED
backlit breedbeeldscherm. Maar voordat u de
monitor aanzet, moet u eerst eens naar de andere
eigenschappen kijken: • Een schuifstandaard die
maar liefst 130 mm in hoogte verstelbaar is maakt
hem geschikt voor grote en kleine gebruikers •
35° kantelinstelling zorgt voor een heldere
weergave onder verschillende hoeken • 90°
rotatie maakt lange tekst gemakkelijk leesbaar met
minder scrollen • Draaimogelijkheden maken het
heel gemakkelijk om het scherm met anderen te
delen • VGA, DVI-D en DisplayPort ingangen
bieden tal van geavanceerde
aansluitmogelijkheden • Een ingebouwde
tweepoorts USB hub brengt flashstickdata onder
handbereik • Een kabelclip houdt kabels op hun
plaats • VESA-compatibiliteit biedt diverse
montagemogelijkheden

Vooruitstrevende technologie
Als u de LA2006x aanzet, ziet u dat het scherm
een LED backlitscherm is – maar waarom LED?
Ten eerste omdat LED's geen kwik bevatten, zodat
u zich geen zorgen hoeft te maken over de
aanwezigheid van deze stof. Dus als de monitor
aan vervanging toe is, is hij verantwoord te
recyclen; Ten tweede omdat het kleine solid-state
componenten zijn, waardoor de monitor dun en
licht is en robuuster dan eerdere CCFL-monitoren.
Uiteindelijk zullen CCFL-monitoren in onbruik
raken wanneer LED-technologie meer mainstream
wordt. HP streeft ernaar een positieve impact te
hebben op bedrijven. Daarom heeft de LA2006x
een EPEAT® Gold-registratie 1, een ENERGY
STAR®-kwalificatie en een
TCO-schermcertificering. Extra kenmerken zijn
onder andere: • Een 1M:1 DCR, brede
inkijkhoeken van 170° en een snelle responstijd
van 5 ms voor een precieze weergave 2 • Display
Assistant voor een aangepaste weergavekwaliteit,
diefstalpreventie en energiebesparing

HP Compaq LA2006x 50,8-cm (20-inch) LED
backlit LCD-monitor

SPECIFICATIES
Beeldhoek

170° horizontaal; 160° verticaal

Helderheid

250 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1; 1000000:1 dynamisch

Responssnelheid

5 ms gemiddeld

Standaardresolutie

1600 x 900

Invoersignaal

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Max 34 Watt; 26 Watt gemiddeld, standby< 0,5 W

Afmetingen

met voet:48,36 x 21,13 x 31,63 cm
zonder voet:48,36 x 4,75 x 29,57 cm

Gewicht

5,48 kg

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +30°; Draaien: ±360º

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf:5 tot 35 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:20 tot 80% rel

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT® Gold

Certificering en compatibiliteit

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, China energielabel Grade 1, EPEAT® Gold

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

1 EPEAT® Gold waar HP commerciële schermproducten registreert. Zie www.epeat.net voor registratiestatus in uw land.
2 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten
werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in
dit materiaal.
Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken van de Microsoft groep. Windows Vista is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid.

4AA3-2108NLE. Februari 2011

HP Compaq LA2006x 50,8-cm (20-inch) LED
backlit LCD-monitor
Accessoires en services

HP Quick Release voor
LCD-monitor

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients,
bijpassende HP flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te
bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte
optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP LCD luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige
multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor
stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe
hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

HP USB grafische
adapter

HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als aanvulling
op onze monitoren, om uw computer nog prettiger te gebruiken. De
super-compacte HP USB grafische adapter maakt het mogelijk tot zes schermen
tegelijk aan te sluiten om de productiviteit te verhogen en te multi-tasken met
verschillende geopende applicaties. Gebruik één adapter als aansluiting tussen
een notebook of desktop pc en een tweede monitor of meerdere adapters om
diverse schermen op elkaar aan te sluiten.

Bestelnr.: NL571AA

HP Integrated Work
Center standaard

Gemakkelijk een 17-, 19- of 22-inch HP LCD-monitor en een HP Compaq
dc7800 ultra-slim desktop pc of HP thin client op één standaard monteren als
alles-in-één oplossing [1] om exact de desktopconfiguratie te creëren die u
nodig heeft. IWC-standaard GN783AA en GN783AT omvat nu de 8000 serie
achterpaneelplaat, zodat deze niet meer apart hoeft te worden besteld.

Bestelnr.: GN783AA

HP DisplayPort kabelkit

Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op
een DisplayPort-connector op een monitor.

Bestelnr.: VN567AA

HP Next Business Day
Onsite Response HP
supp

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 5 jaar recht
op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP
gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7937E
3 Apart aan te schaffen.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

