Bred HP CQ1859s 47 cm (18,5") LCD-skærm
med staffelistativ
Flot design. Attraktiv pris.

HP-skærmen med staffelistativ kombinerer et flot design med
avanceret ydelse i en moderne og pladsbesparende løsning til en
overkommelig pris.

Flot design. Attraktiv pris.
Få avanceret ydelse uden at gå på kompromis
med designet, og nyd den billige og samtidig
flotte brede HP CQ1859s 47 cm (18,5")
LCD-skærm med staffelistativ. Med HP’s skærme i
Value-serien får du høj kvalitet til en overkommelig
pris, så budgettet ikke overbelastes.
Se forskellen
Den brede HP CQ1859s 47 cm (18,5")
LCD-skærm med staffelistativ kombinerer flot
design med avancerede komponenter, så du får
det bedste af to verdner med egenskaber som: •
Et kompakt staffelistativ med 30 graders hældning,
så du får mere plads på bordet • Flot skærm med
blank sort kant • Mindre strømforbrug, så du
sparer penge • 16:9 format samt 1366 x 768
oprindelig opløsning, så der fås et bredere
betragtningsområde • Integrerede højttalere, der
vender fremad, hvilket giver bedre lyd • 600:1
kontrastforhold 1 giver den helt rette kontrast •
Hurtig opdatering på 5 ms, hvilket minimerer
sløring og spøgelsestryk • 57% farveområde,
giver et stort udvalg af farver og nuancer
HP-support over hele verden
Med HP ved du, at dine behov er dækket. HP
CQ1859s er omfattet af ét års begrænset garanti,
er fuldt testet og omfattet af HP's globale service
og support. Den er endvidere kompatibel med
HP's erhvervsprodukter, så der fås en samlet
HP-løsning.

Bred HP CQ1859s 47 cm (18,5")
LCD-skærm med staffelistativ

SPECIFIKATIONER
Paneltype

Aktiv matrix TFT

Synligt billedområde

47,0 cm (18,5") bred skærm

Synsvinkel

90° vandret; 50° lodret

Lysstyrke

200 cd/m²

Kontrastforhold

600:1

Opdateringshastighed

5 ms

Oprindelig opløsning

1366 x 768

Indgangssignal

VGA

Strømforbrug

Maks. 30 watt, typisk 28 watt, standby<1 W

Mål

med fod:36,33 cm x 30,47 cm x 19 cm
uden fod:45,45 x 13,09 x 30,24 cm

Vægt

2,4 kg

Ergonomiske egenskaber

Hældning: - 5 grader til + 20 grader

Miljømæssigt

Driftstemperatur:5° C til 40° C; Luftfugtighed ved drift:20% til 80% relativ luftfugtighed

Certificering og overensstemmelser

cETLus for USA og Canada, FCC-godkendelse, NOM for Mexico, PSB for Singapore, BSMI for Taiwan, KCC og KC for Korea, CCC for Kina, C-Tick for
Australien, S-Mark for Argentina CE, CB, FCC Class B, S-sikkerhedsmærke, Microsoft WHQL-certificering

Garanti

Beskyttet af HP, 1 års begrænset standardgaranti med reservedele og arbejdskraft (1/1/0). Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

1 Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører
den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger
med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA eller andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering.
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Bred HP CQ1859s 47 cm (18,5")
LCD-skærm med staffelistativ
Tilbehør og services

HP USB-grafikadapter

HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til
vores skærme. Den superkompakte HP USB grafikadapter gør det muligt at
tilslutte op til 6 skærme på en gang, så produktiviteten øges, idet man kan have
flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller stationær pc
og en ekstra skærm, eller brug flere adaptere til at forbinde flere skærme med
hinanden.

Produktnummer: NL571AA

HP3 års HW-service
næste hverdag på
stedet

3 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en
HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UE366E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

