Monitor LCD panorâmico HP CQ1859s de 47
cm (18,5 pol.) com suporte
Design elegante. Preço atractivo.

O monitor com suporte HP combina o design elegante e o
desempenho comercial a um preço acessível para uma solução
moderna e economizadora de espaço.

Design elegante. Preço atractivo.
Usufrua de um desempenho de nível comercial
sem comprometer o design de consumidor e tire
partido do design elegante e de baixo custo do
monitor LCD panorâmico HP CQ1859s de 47 cm
(18,5 pol.) com suporte. Os monitores HP da série
Value disponibilizam funcionalidades de elevada
qualidade a um preço acessível dentro do
orçamento planeado para a sua empresa.
Veja a diferença.
O monitor LCD panorâmico HP CQ1859s de 47
cm (18,5 pol.) com suporte combina elementos de
design de consumidor e componentes de nível
comercial para que possa usufruir do melhor dos
dois mundos com funcionalidades que incluem: •
Um suporte compacto com 30 graus de
inclinação para ajudar a criar mais espaço na
secretária • Uma moldura em preto brilhante para
adicionar um toque de classe no seu ambiente •
Um novo painel de baixa potência para ajudar a
poupar energia reduzindo o consumo • Uma
proporção de 16:9 e resolução nativa de 1366 x
768 para uma visualização mais ampla em
termos de trabalho ou divertimento • Altifalantes
integrados na parte dianteira para um áudio
melhorado • Uma taxa de contraste de 600:1 1
para fornecer a quantidade certa de contraste •
Rápidos tempos de resposta 5ms1 para minimizar
distorções ou sombras na imagem • 57% de faixa
de cores para uma ampla gama de cores e tons

Suporte HP em todo o mundo
As necessidades da sua empresa são abrangidas
pela HP. O HP CQ1859s possui uma garantia
limitada de um ano sendo totalmente testado e
apoiado pelo serviço e suporte HP a nível
mundial. É também compatível com produtos
comerciais HP para uma experiência de
computação total HP.

Monitor LCD panorâmico HP CQ1859s de
47 cm (18,5 pol.) com suporte

ESPECIFICAÇÕES
Tipo de painel

TFT de matriz activa

Área de imagem visualizável

ecrã panorâmico de 47 cm (18,5 pol.)

Ângulo de visualização

90° na horizontal; 50° na vertical

Luminosidade

200 cd/m²

Relação de contraste

600:1

Taxa de resposta

5 ms

Resolução nativa

1366 x 768

Sinal de entrada

VGA

Consumo de energia

<30 W no máximo, 28 W normal, em espera< 1 W

Dimensões

com base:36,33 x 30,47 x 19 cm
sem base:45,45 x 13,09 x 30,24 cm

Peso

2,4 kg

Funcionalidades ergonómicas

Inclinação: - 5 graus até + 20 graus

Ambientais

Temperatura de funcionamento:5 °C até 40 °C; Humidade de funcionamento:20 a 80% HR

Certificação de conformidade

cETLus para EUA e Canadá, aprovação FCC, NOM para México, PSB para Singapura, BSMI para Taiwan, KCC e KC para Coreia, CCC para China, C-Tick
para Austrália, S-Mark para Argentina CE, CB, FCC Classe B, marca de Segurança S, Certificação Microsoft WHQL

Garantia

Protegido pela HP, incluindo garantia limitada padrão de 1 ano para peças e 1 ano para mão-de-obra (1/1/0). Aplicam-se determinadas restrições e
limitações.

1 Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP
o desempenho real pode ser maior ou menor.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/monitors
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Monitor LCD panorâmico HP CQ1859s de
47 cm (18,5 pol.) com suporte
Acessórios e Serviços

Adaptador Gráfico
USB HP

A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos
separadamente) concebidos para completar os nossos monitores e aumentar a
experiência de computação de forma geral. O Adaptador de Gráficos
super-compact HP USB permite a ligação de até seis monitores em simultâneo
para o ajudar a aumentar a produtividade e partilhar tarefas entre várias
aplicações abertas. Utilize um adaptador para ligar um notebook ou
computador de secretária e o segundo monitor ou utilize vários adaptadores
para ligar vários visores entre si.

Número do produto: NL571AA

Suporte HW HP3 anos,
dia útil seguinte,
resposta no local

Obtenha 3 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil
seguinte por parte de um técnico qualificado da HP, se não for possível
solucionar os problemas remotamente.

Número do produto: UE366E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

