HP CQ1859s 47 cm-es (18,5")
szélesképernyős LCD monitor, Easel tartóval
Elegáns forma. Vonzó ár.

A HP helytakarékos Easel tartóval felszerelt, kedvező árú monitora
ötvözi az elegáns külsőt és a kiemelkedő teljesítményt.

Elegáns forma. Vonzó ár.
Élvezze a kimagasló teljesítmény, a
fogyasztó-központú tervezés és az elegáns forma
előnyeit. Ráadásul az Easel tartóval felszerelt, HP
CQ1859s 47 cm-es (18,5"), szélesképernyős
monitora most kedvező áron érhető el. A HP Value
Series monitorok kiváló minőségű, funkciók széles
skáláját kínáló, ugyanakkor kedvező árú
termékek.
Látható a különbség
A HP CQ1859s 47 cm-es (18,5")
szélesképernyős, Easel tartóval felszerelt monitora
tökéletesen ötvözi a fogyasztó-központú tervezés
és a kiváló minőségű alkotórészek előnyeit, és
egyebek mellett a következő jellemzőkkel
rendelkezik: • A kompakt easel tartó 30 fokban
dönthető, így több szabad helye marad
íróasztalán• A lakkfekete keret elegánssá teszi
környezetét • Az új, alacsony fogyasztású panellal
energiát takarít meg• A 16:9 aránynak és a
1366 x 768-os natív felbontásnak köszönhetően
több információ jeleníthető meg egyszerre a
képernyőn, akár dolgozik, akár játszik • Az
integrált hangszórók előre sugároznak, és kiváló
hangzással ajándékozzák meg Önt • A 600:1
kontrasztarány 1 folyamatosan biztosítja az éppen
megfelelő kontrasztot• Gyors, 5ms-os válaszideje
miatt a kép tiszta, szellemképmentes• 57%-os
színskála, a színek és árnyalatok tökéletes
visszaadására

HP támogatás a világ minden tájáról
Biztos lehet abban, hogy a HP megbízhatóan
kielégíti vállalkozása igényeit. A HP CQ1859s
egyéves korlátozott garanciát nyújt. A teljes
körűen tesztelt termékhez a HP worldwide service
által nyújtott támogatás előnyeit is élvezheti. A
termék kompatibilis a HP többi üzleti termékével,
így Ön a HP megoldásainak minden előnyét
kihasználhatja.

HP CQ1859s 47 cm-es (18,5")
szélesképernyős LCD monitor, Easel tartóval

SPECIFIKÁCIÓK
Paneltípus

Aktív mátrix TFT

Látható képterület

47,0 cm (18,5") széles képernyő

Megtekintési szög

90° vízszintes; 50° függőleges

Fényerő

200 cd/m²

Kontrasztarány

600:1

Válaszidő

5 ms

Natív felbontás

1366 x 768

Bemeneti jel

VGA

Energiafogyasztás

<30 W maximális, 28 W jellemző, készenlét< 1 W

Méretek

talppal együtt:36,33 x 30,47 x 19 cm
talp nélkül:45,45 x 13,09 x 30,24 cm

Súly

2,4 kg

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: - 5 foktól +20 fokig

Környezeti

Működési hőmérséklet:5–40 °C; Működési páratartalom:20–80% relatív páratartalom

Tanúsítvány és megfelelőség

Tanúsítványok: cETLus (USA és Kanada), FCC jóváhagyás, NOM (Mexikó), PSB (Szingapúr), BSMI (Tajvan), KCC és KC (Korea), CCC (Kína), C-Tick
(Ausztrália), S-Mark (Argentína) CE, CB, FCC (B osztályú), S biztonsági osztály, Microsoft WHQL Certifikáció

Garancia

Védelem a HP-tól, benne 1 éves alkatrészekre és 1 éves javításra (1/1/0) vonatkozó, szabványos korlátozott garancia. A szolgáltatásra bizonyos
korlátozások és kivételek vonatkoznak.

1 Minden működési jellemző a HP összetevők gyártói által megadott általános jellemző
a tényleges teljesítmény lehet jobb és gyengébb is.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors
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HP CQ1859s 47 cm-es (18,5")
szélesképernyős LCD monitor, Easel tartóval
Tartozékok és szolgáltatások

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

HP3 éves, következő
munkanapi, helyszíni
garancia

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 3 éves, következő
munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: UE366E

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

