47 cm (18,5-palični) monitor LCD širokega
formata HP CQ1859s s stojalom
Privlačen videz. Privlačna cena.

HP-jev monitor s stojalom združuje privlačen videz in komercialno
učinkovitost po dosegljivi ceni za moderno rešitev, s katero prihranite
prostor.

Privlačen videz. Privlačna cena.
Izkusite komercialno učinkovitost, ne da bi morali
žrtvovati potrošniku prijazen videz, ter izkoristite
nizko ceno in privlačen videz 47 cm
(18,5-paličnega) monitorja LCD širokega formata
HP CQ1859s s stojalom. HP-jevi monitorji serije
Value nudijo visokokakovostne funkcije po
dosegljivi ceni za vaše podjetje, ki pazi na
stroške.
Opazite razliko
47 cm (18,5-palični) monitor LCD širokega
formata HP CQ1859s s stojalom združuje
elemente potrošniku prijaznega videza in
komercialne komponente ter vam tako omogoča,
da z naslednjimi funkcijami uživate v najboljšem
obeh svetov: • Kompaktno stojalo z nagibom za
30 stopinj za več prostora na mizi • Svetleč okvir
klavirsko črne barve za bolj prefinjen videz
vašega okolja • Nova plošča z nizko porabo
energije za varčevanje z zmanjševanjem porabe
energije • Razmerje slike 16:9 in osnovna
ločljivost 1366 x 768 za širši obseg prikaza za
delo in igro • Vgrajeni zvočniki na sprednji strani
za ojačan zvok • Razmerje kontrastov 600:1 1 za
ravno pravšnjo količino kontrasta • Hiter čas
odziva 5ms za manjšo verjetnost nastanka
vtisnjene in zamegljene slike • 57 % nabor barv
za široko paleto barv in senc
HP-jeva podpora z vsega sveta
Vaše poslovne potrebe bo zagotovo pokril HP. Z
monitorjem HP CQ1859s dobite omejeno
enoletno garancijo in v celoti preizkušeno
delovanje s HP-jevim servisom in podporo po vsem
svetu. Prav tako je združljiv s HP-jevimi poslovnimi
izdelki za popolno izkušnjo računalništva HP.

47 cm (18,5-palični) monitor LCD širokega
formata HP CQ1859s s stojalom

TEHNIČNI PODATKI
Vrsta plošče

Aktivna matrika TFT

Vidna površina

47,0 cm (18,5 palca) širokozaslonsko

Kot gledanja

90° vodoravno; 50° navpično

Svetlost

200 cd/m²

Kontrastno razmerje

600:1

Odzivnost

5 ms

Privzeta ločljivost

1366 x 768

Vhodni signal

VGA

Poraba energije

<Največ 30 W, običajno 28 W, v pripravljenosti< 1 W

Mere

s podstavkom:36,33 x 30,47 x 19 cm
brez podstavka:45,45 x 13,09 x 30,24 cm

Teža

2,4 kg

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 stopinj do +20 stopinj

Okolju prijazno

Delovna temperatura:od 5 do 40 °C; Vlažnost zraka pri uporabi:od 20 do 80 % RH

Certifikat in skladnost

cETLus za Združene države Amerike in Kanado, odobritev FCC, NOM za Mehiko, PSB za Singapur, BSMI za Tajvan, KCC in KC za Korejo, CCC za Kitajsko,
C-Tick za Avstralijo, S-Mark za Argentino (CE), CB, FCC razreda B, varnostna oznaka S, potrdilo Microsoft WHQL

Garancija

Zaščita podjetja HP, vključno z 1-letno garancijo za dele in 1-letno standardno omejeno garancijo za delo (1/1/0). Veljajo lahko določene omejitve in
izključitve.

1 Vsi tehnični podatki zmogljivosti predstavljajo običajne tehnične podatke, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent
dejanske zmogljivosti se lahko razlikujejo.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors
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47 cm (18,5-palični) monitor LCD širokega
formata HP CQ1859s s stojalom
Pripomočki in storitve

Grafični adapter HP
USB

HP ponuja različne izbirne izdelke (vsi v prodaji posebej), ki so zasnovani za
dopolnjevanje naših monitorjev in izboljšanje računalniške izkušnje. Majhen
grafični vmesnik HP USB omogoča povezovanje do 6 zaslonov hkrati, s čimer
vam pomaga povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami.
Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali namiznega računalnika in
drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov.

Številka izdelka: NL571AA

HP3-letni odziv
naslednji delavnik na
mestu za strojno
opremo

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji
delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne
bomo mogli rešiti na daljavo.

Številka izdelka: UE366E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

