HP Compaq LE2202x 54,6 cm (21,5”)
LED-bakbelyst LCD-skjerm
Driftig skjerm med LED-fordeler

Vi introduserer en rimelig priset HP-skjerm med høy oppløsning som
kombinerer glatt design, miljøansvarlige funksjoner og høy ytelse.

Maksimer arbeidsområdet
HP Compaq LE2202x tar seg flott ut i alle miljøer
fordi den frigir verdifull plass på skrivebordet med
en tynn profil og beskjeden grunnflate. Dette
skyldes den glatte designen og små og lette LEDer
som sørger for bakbelysningen for skjermen. LEDer
sørger ikke bare for at skjermen blir tynn og lett.
Fordi de er halvlederenheter er de også mer
robuste og motstandsdyktige mot støt enn
CCFL-skjermer.
Reduser miljøpåvirkningen
Design av mer miljøansvarlige skjermer er én
metode HP bruker for å bidra til å redusere den
negative miljøpåvirkningen. HP Compaq LE2202x
har en rekke miljøfunksjoner, som: • Kvikksølvfri
LED-bakbelyst skjerm fjerner bekymringer over bruk
av dette stoffet; • BFR/PVC-frie komponenter og
arsenikkfritt1 skjermglass legger til rette for
ansvarlig resirkulering; • EPEAT®
Silver2-registrering, ENERGY STAR®-kvalifisering
og TCO Displays-sertifisering betyr at investeringen
din oppfyller kriteriene for energieffektivitet og
miljø og derved er et miljøansvarlig kjøp
Større produktivitet
Merk deg de andre innovative komponentene i
denne skjermen, som inkluderer: • En 54,6 cm
(21,5") (diagonalt), Full HD3-skjerm (1920 x 1080
innebygd oppløsning) som gir liv til innholdet; • Et
dynamisk kontrastforhold på 3 000 000:1,
170°/160° visningsvinkler og korte responstider
på 5 ms gir skarp og detaljert visning av
arbeidet4; • To innganger (DVI-D og VGA) gir
avanserte tilkoblingsalternativer; • Display
Assistant-programvare sørger for tyveriavskrekking,
strømsparing, praktisk skrivebordspartisjonering
og tilpasset bildekvalitet; • Vippjustering hjelper

med å gi tydelig visning i mange forskjellige
vinkler; • VESA-kompabilitet gir en rekke
monteringsløsninger; • Kabelføringsklips holder
uregjerlige ledninger på plass
Slapp av med HP-pålitelighet
Denne skjermen støttes av HPs prisvinnende og
verdensdekkende service og støtte, med tre års
begrenset garanti med valgfrie Care
Pack-utvidelser som inkluderer deler, arbeid og
service på stedet, og bidrar til å sikre at dine
fremtidige forretningsbehov dekkes.

HP Compaq LE2202x 54,6 cm (21,5”)
LED-bakbelyst LCD-skjerm

SPESIFIKASJONER
Visningsvinkel

170° horisontal; 160° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 3000000:1 dynamisk

Responshastighet

5 ms typisk

Innebygd oppløsning

1920 x 1080

Inngangssignal

1 VGA; 1 DVI-D

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

28 W (maksimum); 26 W (typisk), ventemodus

Mål

med fot:51,8 x 16 x 37,97 cm
uten fot:51,8 x 4,75 x 31,52 cm

Vekt

3,9 kgmed fot

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +25°

Miljømessig

Temperatur ved drift:0 til 35°C; Fuktighet ved drift:20 til 80 % RF

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver

Sertifisering og overholdelse av lover 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, Kinesisk
og forskrifter
energietikett Grade 1
Programvare

HP Display Assistant

Garanti

Begrenset 3 års deler-, arbeid- og på stedet-service, inkludert bakbelysning. Tilgjengelighet varierer etter region. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
For detaljer, kontakt HP Kundestøtte eller HP Service

1 Arsenikk og dets forbindelser ble ikke oppdaget ved bruk av U.S. EPA-testmetodene 3052/6010b av ICP-AES

2 EPEAT® Silver der HP registrerer kommersielle skjermprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land
3 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder. Denne skjermen kan ha 1080p-oppløsning
4 Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter
den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/monitors
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HP Compaq LE2202x 54,6 cm (21,5”)
LED-bakbelyst LCD-skjerm
Tilbehør og tjenester

HP LCD Speaker Bar

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle
støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøyttalere med fullverdig
lydområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: NQ576AA

HP USB-grafikkort

HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å utfylle
skjermene dine og forbedre den generelle databehandlingsopplevelsen. Den
svært kompakte HP USB-grafikkadapteren muliggjør tilkobling av opptil seks
skjermer samtidig slik at du kan øke produktiviteten og utføre flere oppgaver i
flere åpne programmer. Bruk én adapter til å lage bro mellom en bærbar eller
stasjonær PC og en skjerm nummer to, eller bruk flere adaptere til å koble flere
skjermer til hverandre.

Produktnummer: NL571AA

HP integrert
arbeidssenterstativ for
ekstra tynn stasjonær
PC og tynn klient

Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere
bruken av begrenset bordplass uten at det går på bekostning av ytelse eller
produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn
stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra
HP på 17 til 24 tommer* (43,18 til 60,96 cm diagonalt, se under kompatibilitet
i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. * HP-skjermer
som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

Produktnummer: LH526AA

HP Integrated Work
Center for liten
formfaktor

HP Integrated Work Center (IWC) - liten formfaktor (SFF) er spesielt designet for
bruk med HP Compaq stasjonær PC med liten formfaktor og en skjerm på opptil
24 tommer (60,96 cm) diagonalt, og gir et flyttbart og kompakt arbeidsområde
som bidrar til å maksimere plassbegrensede arbeidsmiljøer.

Produktnummer: QK549AA

HP LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmonterin
g

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP
tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP.
Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

5 år maskinvarestøtte,
neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av maskinvareenheten på stedet neste arbeidsdag fra en
HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7937E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

