HP Compaq LE2202x lävistäjältään 54,6 cm:n
(21,5 tuuman) LED-taustavalaistu
nestekidenäyttö
Yritysnäyttö LED-etuineen

HP.n uusi, kilpailukykyisesti hinnoiteltu kaksoissisääntulon näyttö, jossa
yhdistyvät tyylikäs suunnittelu, ympäristöystävälliset ominaisuudet ja
erinomainen suorituskyky.

Ota kaikki irti työtilastasi
HP Compaq LE2202x näyttää hienolta missä
tahansa ympäristössä, ja pienen kokonsa ansiosta
se vapauttaa kallisarvoista työtilaa. Tämä on
saavutettu tyylikkäällä suunnittelulla sekä pienillä
ja kevyillä näytön taustavalaisevilla
LED-komponenteilla. LEDien ansiosta näyttö on
ohut ja kevyt. LEDit ovat myös yksitilaisia
komponentteja, minkä ansiosta näyttö on
kestävämpi ja vähemmän altis ulkoisten iskujen
aiheuttamille vahingoille kuin loisteputkinäyttö.
Vähennä ympäristövaikutuksia
Näyttölaitteiden vastuullinen kehittely on yksi HP:n
tavoista pyrkiä vähentämään haitallisia
ympäristövaikutuksia. HP Compaq LE2202x
tarjoaa runsaasti ympäristöystävällisiä
ominaisuuksia, kuten: • LED-taustavalaistu näyttö
ei sisällä elohopeaa, minkä ansiosta elohopean
käytön seurauksista ei tarvitse huolehtia; •
vastuullinen kierrätys on mahdollista, sillä näytön
komponentit eivät sisällä BFR-/PVC-yhdisteitä ja
näyttölasi on arseeniton1; • Näyttö on EPEAT®
Silver -rekisteröity2, ENERGY STAR® -hyväksytty ja
TCO Displays -hyväksytty, minkä ansiosta
sijoituksesi täyttää asetetut energiatehokkuus- ja
ympäristöystävällisyyskriteerit, ja voit tehdä
vastuullisen hankinnan.

Tehosta suorituskykyä
Huomioi myös muut tämän näytön innovatiiviset
komponentit, joihin kuuluvat: • Lävistäjältään 54,6
cm:n (21,5 tuuman) täysteräväpiirtoinen3 (1 920 x
1 080) perustarkkuuden näyttö herättää sisällön
eloon; • Huikea 3 000 000:1 kontrastisuhde,
jopa 170/160 asteen katselukulmat ja nopeat 5
ms:n vasteajat takaavat terävän ja
yksityiskohtaisen näkymän työstäsi4; •
Kaksoissisääntulo (DVI-D ja VGA) tarjoaa
edistykselliset liitäntämahdollisuudet; • Display
Assistant -ohjelmassa voit aktivoida
varkaudeneston, ottaa energiansäästötoiminnot
käyttöön, jakaa työpöydän ja mukauttaa
kuvanlaadun; • Kallistusvara takaa
katselumukavuuden eri kulmista; •
VESA-yhteensopivuus tarjoaa monia
asennusvaihtoehtoja; • Johtopidike estää johtojen
sotkeutumisen
Nauti HP:n luotettavuudesta
HP:n maailmanlaajuisen ja palkitun palvelun ja
tuen ansiosta tämän näytön kolmen vuoden
rajoitettu takuu ja valinnaiset laajennetut Care
Pack -palvelut kattavat osat, työn sekä huollon
asiakkaan tiloissa. Näin yrityksesi tarpeet on
turvattu myös jatkossa.
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TEKNISET TIEDOT
Katselukulma

170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1 kiinteä; 3000000:1 dynaaminen

Vasteaika

5 ms tyypillisesti

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Sisääntulosignaali

1 VGA; 1 DVI-D

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

28 W (enintään); 26 W (tyypillinen), valmiustila

Mitat

jalustan kanssa:51,8 x 16 x 37,97 cm
ilman jalustaa:51,8 x 4,75 x 31,52 cm

Paino

3,9 kgjalustan kanssa

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5–25 °

Ympäristö

Käyttölämpötila:0–35 °C; Käyttökosteus:20–80 % RH

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus
Varmenteet ja yhteensopivuus

ENERGY STAR® -hyväksytty; EPEAT® Silver

Ohjelmisto

HP Display Assistant

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu kattaa osat, työn sekä huollon asiakkaan tiloissa (myös taustavalo). Saatavuus vaihtelee alueittain. Tietyt rajoitukset ja
poikkeukset ovat voimassa. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelusta tai huollosta

TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, Gost, E-Standy, RoHS, WEEE, ETL, CCC, NOM, KCC, BSMI, TUV, Microsoft WHQL, Kiinan
energiamerkin taso 1

1 Arseenia tai sen yhdisteitä ei havaittu ICP-AES:n testeissä Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston testimenetelmillä 3052/6010b. 2 EPEAT® Silver, jossa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta
www.epeat.net

3 HD-kuvan katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia (HD). Tässä näytössä on 1 080 kuvapisteen tarkkuus
4 Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja
todellinen suorituskyky voi olla korkeampi tai alhaisempi.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
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STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity tavaramerkki.
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Lisävarusteet ja palvelut

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet
multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet,
joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP:n
USB-grafiikkasovitin

HP:llä on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit
täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaissuoritusta. HP:n huippukätevä
USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön yhdistämisen
samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten
samanaikaista käyttöä. Yhdellä sovittimella voi yhdistää kannettavan tai
pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla sovittimella voi yhdistää monta näyttöä
toisiinsa.

Tuotenumero: NL571AA

HP Integrated Work
Center -jalusta Ultra
Slim Desktop ja Thin
Clientille

HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan
käytön tinkimättä suorituskyvystä tai tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq
6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet
sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24") HP LCD -näytöt
(katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien
mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.

Tuotenumero: LH526AA

HP:n integroitu
työkeskus
pienikokoisille laitteille

Erityisesti HP Compaq Small Form Factor -pöytäkoneen ja lävistäjältään jopa 24
tuuman (60,96 cm) näytön kanssa käytettäväksi suunniteltu HP Integrated Work
Center (IWC) - Small Form Factor (SFF) tarjoaa kannettavan, pienikokoisen
työtilan, joka auttaa hyödyntämään pienten työympäristöjen rajalliset tilat.

Tuotenumero: QK549AA

HP:n LCD-näytön Quick
Release -toiminto

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin
Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n
pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

5 vuotta, seur.
arkipäivänä
asennuspaikalla,
laitteistotuki

Jos laiteyksikön ongelmaa ei voida ratkaista etänä, saat seuraavana
arkipäivänä HP:n pätevän teknikon korjaamaan tietokoneesi paikan päälle.

Tuotenumero: U7937E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

