HP CQ1859s 47 cm (18,5 inç) Sehpalı Geniş
Ekran LCD Monitör
Şık tasarım. Çarpıcı fiyat.

HP'nin sunduğu sehpalı monitör, modern ve yer kazandıran bir çözüm
için şık tasarımı ve ticari performansı ekonomik bir fiyatta birleştirir.

Şık tasarım. Çarpıcı fiyat.
Tüketiciye yönelik tasarımdan ödün vermeden
sunulan ticari düzeyde performansı deneyimleyin
ve HP CQ1859s 47 cm (18,5 inç) Sehpalı Geniş
Ekran LCD Monitörün şık tasarımının yanında
düşük maliyet avantajından yararlanın. HP'nin
Değer Serisi Monitörleri bütçenin önemli olduğu
işiniz için ekonomik bir fiyatla yüksek kalitede
özellikler sunar.
Farkı görün
HP CQ1859s 47 cm (18,5 inç) Sehpalı Geniş
Ekran LCD Monitör, tüketiciye yönelik tasarım
öğeleriyle ticari düzeydeki bileşenleri bir araya
getirerek her ikisinin özelliklerinden de en iyi
şekilde yararlanmanıza ve işte de evde de daha
üretken olmanıza yardımcı olur. • Masada daha
fazla çalışma alanı yaratmaya yardımcı olmak için
30 derece eğimli küçük sehpa • Ortamınıza klas
bir tarz katmanıza yardımcı olmak için Piyano
Siyahı parlak çerçeve • Güç tüketimini azaltarak
enerji tasarrufu yapmaya yardımcı olmak için yeni,
düşük güçlü panel • Çalışma veya oyun için daha
geniş bir görüntüleme aralığı sağlayan 16:9 en
boy oranı ve 1366 x 768 doğal çözünürlük •
Daha zengin bir ses sağlamak için ön tarafa
bakan tümleşik hoparlörler • Doğru kontrast
miktarını sağlamak için 600:1 kontrast oranı 1 •
Görüntülerdeki bulanıklığı ve gölgelenmeyi en aza
indirmek için 5 ms'lik hızlı yanıt süreleri • Geniş
bir renk ve gölge aralığı sağlamak için %57 renk
skalası

Tüm dünyada HP desteği
İş ihtiyaçlarınızın HP tarafından karşılanacağını
aklınızda bulundurun. HP CQ1859s bir yıllık sınırlı
garanti ile sunulur ve dünya genelindeki HP servis
ve destek birimleri tarafından tümüyle test edilir ve
sahiplenilir. Ayrıca tam bir HP bilgi işlem deneyimi
sağlamak için HP iş ürünleriyle de uyumludur.

HP CQ1859s 47 cm (18,5 inç) Sehpalı
Geniş Ekran LCD Monitör

ÖZELLİKLER
Panel türü

Aktif matriks TFT

Görüntülenebilir resim alanı

47 cm (18,5 inç) geniş ekran

Izlenebilir açı

90° yatay; 50° dikey

Parklaklık

200 cd/m²

Kontrast oranı

600:1

Yanıt hızı

5 ms

Gerçek çözünürlük

1366 x 768

Giriş sinyali

VGA

Güç tüketimi

<30 W maksimum, 28 W standart, beklemede< 1 W

Boyutlar

ayaklı:36,33 x 30,47 x 19 cm
ayak hariç:45,45 x 13,09 x 30,24 cm

Ağırlık

2,4 kg

Ergonomik özellikler

Eğim: - 5 dereceden + 20 dereceye kadar

Çevresel

Çalıştırma sıcaklığı:5°C - 40°C; Çalıştırma nemi:% 20 - 80 BN

Sertifikalar ve uyumluluk

ABD ve Kanada için cETLus, FCC onayı, Meksika için NOM, Singapur için PSB, Tayvan için BSMI, Kore için KCC ve KC, Çin için CCC, Avustralya için C-Tick,
Arjantin için S-Mark CE, CB, FCC B Sınıfı, S Güvenlik işareti, Microsoft WHQL Sertifikası

Garanti

HP Hizmetleri tarafından korunur, 1 yıllık sınırlı standart parça ve işçilik (1/1/0) garantisi. Bazı kısıtlama ve istisnalar olabilir.

1 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir
gerçek performans daha yüksek veya az olabilir.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/monitors
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HP CQ1859s 47 cm (18,5 inç) Sehpalı
Geniş Ekran LCD Monitör
Aksesuarlar ve Hizmetler

HP USB Grafik
Bağdaştırıcısı

HP, monitörlerimizi tamamlamak ve tüm bilgi işlem deneyimini geliştirmek üzere
tasarlanmış çeşitli isteğe bağlı ürünler sunar (her biri ayrı olarak satılır). Çok
küçük boyutlu HP USB Grafik Adaptörü, üretkenliği artırmanıza ve birçok açık
uygulama üzerinde birden çok görev gerçekleştirmenize yardımcı olmak için
aynı anda altıya kadar ekran bağlantısına olanak sağlar. Dizüstü bilgisayar
veya masaüstü bilgisayar ile ikinci bir monitör arasında köprü kurmak için tek
bir Adaptör ya da birçok ekranı birbirine bağlamak için birden çok Adaptör
kullanın.

Ürün numarası: NL571AA

HP3 yıl, Sonraki İş
Günü Yerinde Yanıt,
Donanım

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde
yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: UE366E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

