HP CQ1859s 47-cm (18,5-inch)
LCD-breedbeeldmonitor met ezelstandaard
Elegant design. Aantrekkelijke prijs.

De monitor met ezelstandaard van HP combineert een elegant
ontwerp met professionele prestaties voor een gunstige prijs en
creëert daarmee een moderne, ruimtebesparende oplossing.

Elegant design. Aantrekkelijke prijs.
De professionele prestaties gaan niet ten koste van
het design bij deze gunstig geprijsde, maar
elegante HP CQ1859s 47-cm (18,5-inch) LCD
breedbeeldmonitor met ezelstandaard. HP's Value
serie monitoren bieden uw budgetbewuste bedrijf
hoogwaardige kenmerken voor een gunstige prijs.
Ervaar zelf het verschil
Met de HP CQ1859s 47-cm (18,5-inch) LCD
breedbeeldmonitor met ezelstandaard, die
designelementen combineert met professionele
eigenschappen, beschikt u over het beste van twee
werelden en de volgende kenmerken: • Compacte
ezelstandaard met 30 graden kantelmogelijkheid
die ruimte creëert op uw bureau • Pianozwarte
glanzende rand die uw omgeving een luxe
uitstraling geeft • Nieuw energiezuinig scherm dat
minder stroom verbruikt • 16:9 aspectratio en
1366 x 768 standaardresolutie voor een beter
beeld tijdens werk en ontspanning • Ingebouwde
luidsprekers aan de voorzijde voor een beter
geluid • 600:1 contrastratio 1 voor precies het
juiste contrast • Snelle 5-ms responstijd1 die
onscherpe beelden en beeldecho voorkomt • 57%
kleurbereik voor een breed scala aan kleuren en
tinten
HP support over de gehele wereld
Uw bedrijfsbehoeften zijn volledig gedekt met HP.
De HP CQ1859s heeft één jaar garantie, is
volledig getest en wordt ondersteund door HP's
wereldwijde service en support. Hij is compatibel
met HP business producten en biedt daarmee een
complete HP computerervaring.

HP CQ1859s 47-cm (18,5-inch)
LCD-breedbeeldmonitor met ezelstandaard

SPECIFICATIES
Type paneel

Actieve matrix TFT

Zichtbaar beeldgebied

47-cm (18,5-inch) breedbeeld

Beeldhoek

90° horizontaal; 50° verticaal

Helderheid

200 cd/m²

Contrastverhouding

600:1

Responssnelheid

5 ms

Standaardresolutie

1366 x 768

Invoersignaal

VGA

Stroomverbruik

Max <30 Watt, gem 28 Watt, standby< 1 Watt

Afmetingen

met voet:36,33 x 30,47 x 19 cm
zonder voet:45,45 x 13,09 x 30,24 cm

Gewicht

2,4 kg

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 graden tot +20 graden

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf:5 tot 40 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:20 tot 80% rel

Certificering en compatibiliteit

cETLus voor VS en Canada, FCC goedkeuring, NOM voor Mexico, PSB voor Singapore, BSMI voor Taiwan, KCC en KC voor Korea, CCC voor China, C-Tick
voor Australië, S-Merk voor Argentinië CE, CB, FCC klasse B, S veiligheidsmerk, Microsoft WHQL certificaat

Garantie

Ondersteund door HP met 1 jaar standaardgarantie op onderdelen en arbeid (1/1/0). Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

1 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
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HP CQ1859s 47-cm (18,5-inch)
LCD-breedbeeldmonitor met ezelstandaard
Accessoires en services

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

HP3 jaar onsite respons
op de volgende
werkdag, HW

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 3 jaar recht
op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP
gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: UE366E

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

