HP Compaq LE2202x 54,6-cm (21,5-inch)
LED-backlit LCD-monitor
LED-scherm voor de zakelijke markt

HP introduceert een gunstig geprijsde monitor met een hoge resolutie, een
elegant design, verantwoorde kenmerken en hoge prestaties.

Maximaliseer uw werkplek
De HP Compaq LE2202x is een sieraad in elke
omgeving en neemt door zijn platte model en
kleine voet weinig bureauruimte in. Dit is te
danken aan het elegante design en de kleine,
lichtgewicht LED's, die de achterverlichting van de
monitor leveren. LED's maken een monitor niet
alleen dunner of lichter, maar omdat het solid-state
apparaten zijn, maken ze de monitor ook
robuuster en beter bestand tegen externe schokken
dan CCFL-monitoren.

Zeer hoge prestaties
Deze monitor bevat bovendien tal van innovatieve
componenten, zoals: • Een 54,6-cm (21,5-inch)
diagonaal, Full HD3 scherm (met 1920 x 1080
standaard resolutie) brengt content tot leven; • Een
hoge DCR van 3.000.000:1, inkijkhoeken tot
170°/160° en een snelle responstijd van 5 ms
voor een scherpe, gedetailleerde weergave4; •
Twee ingangen (DVI-D en VGA) bieden
geavanceerde aansluitmogelijkheden; • Display
Assistant software biedt diefstalpreventie,
stroombesparing, handige
Minder milieu-impact
bureaubladpartitionering en een instelbare
Het ontwerpen van verantwoorde monitoren is
beeldkwaliteit; • Kantelinstelling zorgt voor een
slechts één manier waarop HP bijdraagt aan een
heldere weergave onder verschillende hoeken; •
beter milieu. De HP Compaq LE2202x biedt een
VESA-compatibiliteit biedt ondersteuning voor
reeks milieukenmerken, zoals: • Een LED-backlit
diverse montageoplossingen; • Een
scherm zonder kwik, zodat u zich geen zorgen
hoeft te maken over de aanwezigheid van die stof; kabelbeheerclip houdt kabels op hun plaats
• BFR/PVC-vrije componenten en arseenvrij1 glas
Ontspannen werken met HP
maken een verantwoorde recycling mogelijk; •
Deze monitor voorziet in al uw behoeften met drie
Een EPEAT® Silver2-registratie, een ENERGY
jaar garantie en ondersteuning door HP's
STAR®-kwalificatie en een TCO-schermcertificering bekroonde wereldwijde service en support, met
waarborgen dat uw investering aan de vereiste
optionele Care Pack uitbreidingen inclusief
energiezuinigheids- en milieucriteria voldoet en
onderdelen, arbeid en on-site service.
dus een verantwoorde aankoop is

HP Compaq LE2202x 54,6-cm (21,5-inch)
LED-backlit LCD-monitor

SPECIFICATIES
Beeldhoek

170° horizontaal; 160° verticaal

Helderheid

250 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 3.000.000:1 dynamisch

Responssnelheid

5 ms gemiddeld

Standaardresolutie

1920 x 1080

Invoersignaal

1 VGA; 1 DVI-D

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

28 Watt (max); 26 Watt (gem), standby

Afmetingen

met voet:51,8 x 16 x 37,97 cm
zonder voet:51,8 x 4,75 x 31,52 cm

Gewicht

3,9 kgmet voet

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +25°

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf:0 tot 35 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:20 tot 80% rel

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT® Silver

Certificering en compatibiliteit

TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, Gost, E-Standy, RoHS, WEEE, ETL, CCC, NOM, KCC, BSMI, TÜV, Microsoft WHQL, China
energielabel Grade 1

Software

HP Display Assistant

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

1 Arsenicum en samenstellingen daarvan zijn niet aangetroffen met de Amerikaanse EPA testmethoden 3052/6010b van ICP-AES
2 EPEAT® Silver waar HP commerciële schermproducten registreert. Zie www.epeat.net voor registratiestatus in uw land

3 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD beelden. Deze monitor ondersteunt een 1080p resolutie
4 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 Compaq LE2202x 54,6-cm (21,5-inch)
LED-backlit LCD-monitor
Accessoires en services

HP LCD luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige
multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor
stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe
hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

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

HP Integrated Work
Center standaard voor
ultra-slim desktop en
thin client

De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte
bureauruimte optimaal te benutten zonder verlies van prestaties of productiviteit.
De standaard biedt plaats aan een HP Compaq 6005 Pro of 8000 serie HP
ultra-slim desktop pc of een HP thin client en de meeste HP 43,18- tot
60,96-cm* (17- tot 24-inch) diagonale HP LCD-monitoren (zie de lijst van
compatibele modellen hieronder) met standaard VESA montagebeugels. * HP
monitoren met een gewicht van 3,4 kg tot 4,8 kg.

Bestelnr.: LH526AA

HP Integrated Work
Center voor small form
factor

Het HP IWC (Integrated Work Center) small form factor (SFF), dat speciaal
ontworpen is voor gebruik met de HP small form factor desktop pc en een
monitor tot 60,96-cm (24-inch) diagonaal, creëert een compact, draagbaar
systeem om een beperkte werkruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: QK549AA

HP Quick Release voor
LCD-monitor

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients,
bijpassende HP flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te
bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte
optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

5 jaar on-site respons
op de volgende
werkdag, HW support

Als het hardwareprobleem niet remote kan worden verholpen, heeft u recht
op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP
gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7937E

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

