50,8 cm (20") monitor LCD HP Compaq
LA2006x z osvetlitvijo LED
Prišel je čas za nov razvoj zaslonov

Predstavitev tankega in sodobnega monitorja z osvetlitvijo LED, ki
prispeva k lažjemu recikliranju in trajnosti, in s prilagodljivim drsnim
stojalom za udobnejšo uporabo.

Napredna oblika
Monitor HP Compaq LA2006x ima sodobno
obliko, ki vas bo zagotovo očarala. Izpopolnjena
in tanka oblika nevpadljive črne barve se zlije z
ozadjem, da se lahko osredotočite na žive slike,
prikazane na širokem zaslonu z osvetlitvijo LED.
Preden vklopite monitor, vam bomo predstavili
druge komponente monitorja, ki vključujejo: •
Drsno stojalo s poljubno prilagodljivo višino v
obsegu 130 mm za potrebe posameznega
uporabnika • 35-stopinjski naklon zagotavlja
jasnost prikaza pod različnimi koti • Možnost
90-stopinjskega zasuka omogoča preprosto branje
daljših besedil z manj pomikanja po zaslonu • Z
možnostjo obračanja bo skupna raba zaslona
preprosta kot hiter obrat glave • Vhodni priključki
VGA, DVI-D in DisplayPort zagotavljajo široko
vrsto naprednih možnosti povezljivosti • Z
vgrajenim zvezdiščem z dvojnimi vrati USB bodo
naprave z bliskovnim pomnilnikom vedno pri roki
• Z objemko za razporeditev kablov bodo kabli
vedno na ustreznem mestu • Združljivost VESA
zagotavlja širok nabor namestitvenih možnosti

Napredna tehnologija
Ko vklopite monitor LA2006x, lahko opazite, da
ima monitor osvetlitev LED – toda zakaj ravno
LED? Diode LED ne vsebujejo živega srebra, zato
je skrb glede uporabe tega elementa odveč. Ko
bo čas za zamenjavo monitorja, vam ne bo treba
skrbeti glede recikliranja. Poleg tega so diode
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, bodo monitorji CCFL počasi stvar
preteklosti. Podjetje HP si prizadeva imeti pozitiven
vpliv na poslovanje. Zato ima monitor LA2006x
zlato oznako EPEAT® 1, oznako ENERGY STAR®
in certifikat zaslonov TCO. Dodatne funkcije
vključujejo: • 1M:1 DCR, 170-stopinjski
širokokotni zaslon in hitri odzivni časi (5 ms) za
omogočanje natančnih prikazov 2 • Display
Assistant za zagotavljanje kakovosti slik po meri,
zaščito proti kraji in zmožnosti za varčevanje z
energijo
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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

1600 x 900

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 34 W; Običajno 26 W, v pripravljenosti<0,5 W

Mere

s podstavkom:48,36 x 21,13 x 31,63 cm
brez podstavka:48,36 x 4,75 x 29,57 cm

Teža

5,48 kg

Ergonomske funkcije

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

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 Zlata oznaka EPEAT®, kjer HP registrira komercialne zaslonske izdelke. Za stanje registracije v vaši državi glejte www.epeat.net.
2 Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent
dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Microsoft, Windows in Windows Vista so blagovne znamke Microsoftove skupine podjetij. Windows Vista je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA.
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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
3 Enote se prodajajo ločeno.

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

