Ευρεία οθόνη LCD HP CQ1859s 47 cm
(18,5”) με βάση "καβαλέτο"
Κομψή σχεδίαση. Ελκυστική τιμή.

Η οθόνη με βάση "καβαλέτο" της HP συνδυάζει την κομψή σχεδίαση
και την επαγγελματική απόδοση σε προσιτή τιμή παρέχοντας μια
μοντέρνα λύση που εξοικονομεί χώρο.

Κομψή σχεδίαση. Ελκυστική τιμή.
Απολαύστε ποιότητα επαγγελματικού επιπέδου
χωρίς να στερηθείτε τη σχεδίαση των
καταναλωτικών προϊόντων και εκμεταλλευτείτε το
χαμηλό κόστος και την κομψή σχεδίαση της
ευρείας οθόνης LCD HP CQ1859s 47 cm (18,5")
με βάση "καβαλέτο". Οι οθόνες Value Series της
HP παρέχουν λειτουργίες υψηλής ποιότητας σε
προσιτή τιμή για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται
για τον προϋπολογισμό τους.
Δείτε τη διαφορά
Η ευρεία οθόνη LCD HP CQ1859s 47 cm (18,5")
με βάση "καβαλέτο" συνδυάζει τη σχεδίαση των
καταναλωτικών προϊόντων με εξαρτήματα
επαγγελματικού επιπέδου ώστε να απολαμβάνετε τα
καλύτερα στοιχεία των δύο κατηγοριών, με
λειτουργίες όπως: • Μικρή βάση "καβαλέτο" με
γωνία κλίσης 30 μοιρών για περισσότερο χώρο
στο γραφείο σας• Γυαλιστερή μαύρη πρόσοψη που
προσδίδει μια πινελιά φινέτσας στο περιβάλλον
σας • Νέο πλαίσιο χαμηλής κατανάλωσης για
εξοικονόμηση ενέργειας • Αναλογία αντίθεσης
16:9 και εγγενής ανάλυση 1366 x 768 για
μεγαλύτερο εύρος θέασης κατά την εργασία ή τη
διασκέδαση • Ενσωματωμένα ηχεία στην πρόσοψη
για βελτιστοποιημένο ήχο •Αναλογία αντίθεσης
600:1 1 για να έχετε πάντα ακριβώς τη σωστή
αντίθεση • Γρήγοροι χρόνοι απόκρισης 5ms1 για
ελαχιστοποίηση των θολών εικόνων και της
δημιουργίας ειδώλων • Χρωματική γκάμα 57% για
μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και αποχρώσεων

Υποστήριξη HP από όλο τον κόσμο
Να είστε βέβαιοι ότι με την HP οι ανάγκες της
επιχείρησής σας καλύπτονται πλήρως. Η οθόνη HP
CQ1859s διαθέτει περιορισμένη εγγύηση ενός
έτους, είναι πλήρως δοκιμασμένη και υποστηρίζεται
από την παγκόσμια εξυπηρέτηση και υποστήριξη
της ΗΡ. Επίσης, είναι συμβατή με τα επαγγελματικά
προϊόντα HP για μια ολοκληρωμένη εμπειρία
χρήσης υπολογιστή.

Ευρεία οθόνη LCD HP CQ1859s 47 cm
(18,5”) με βάση "καβαλέτο"

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τύπος οθόνης

Active matrix TFT

Ορατή περιοχή

Ευρεία οθόνη 47,0 cm (18,5")

Γωνία θέασης

90° οριζόντια, 50° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

200 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

600:1

Ταχύτητα απόκρισης

5 ms

Εγγενής ανάλυση

1366 x 768

Σήμα εισόδου

VGA

Κατανάλωση ισχύος

< 30 W μέγιστη, 28 W τυπική, αναμονή< 1 W

Διαστάσεις

με βάση:36,33 x 30,47 x 19 cm
χωρίς βάση:45,45 x 13,09 x 30,24 cm

Βάρος

2,4 kg

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: - 5 μοίρες έως + 20 μοίρες

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία λειτουργίας:5 °C έως 40 °C; Υγρασία λειτουργίας:20 έως 80% RH

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

cETLus για ΗΠΑ και Καναδά, έγκριση FCC, NOM για Μεξικό, PSB για Σιγκαπούρη, BSMI για Ταϊβάν, KCC και KC για Κορέα, CCC για Κίνα, C-Tick για
Αυστραλία, S-Mark για Αργεντινή, CE, CB, FCC Κλάση B, σήμανση ασφαλείας S, πιστοποίηση Microsoft WHQL

Εγγύηση

Προστασία από την HP που περιλαμβάνει βασική περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για εξαρτήματα και εργασία (1/1/0). Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και
εξαιρέσεις.

1 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Οι πραγματικές επιδόσεις μπορεί να είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες.
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Ευρεία οθόνη LCD HP CQ1859s 47 cm
(18,5”) με βάση "καβαλέτο"
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Προσαρμογέας
γραφικών USB HP

Η HP παρέχει προαιρετικά προϊόντα (πωλούνται ξεχωριστά) σχεδιασμένα να
συμπληρώνουν τις οθόνες μας και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία χρήσης
υπολογιστή. Η εξαιρετικά συμπαγής κάρτα γραφικών HP USB παρέχει τη
δυνατότητα σύνδεσης έως έξι οθονών ταυτόχρονα ώστε να σας βοηθήσει να
ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας και να κάνετε πολλές εργασίες ταυτόχρονα σε
πολλές ανοιχτές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για να
συνδυάσετε έναν φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή και μια δεύτερη οθόνη ή
χρησιμοποιήστε πολλαπλούς προσαρμογείς για να συνδέσετε διάφορες οθόνες
μεταξύ τους.

Αριθμός προϊόντος: NL571AA

Επιτόπου υποστήριξη
υλικού HP3 ετών την
επόμενη εργάσιμη
ημέρα

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη
ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: UE366E
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