Monitor LCD HP Compaq LE2202x o przekątnej
54,6 cm (21,5 cala) z podświetlaniem LED
Monitor biurowy z zaletami podświetlenia LED

Przedstawiany niedrogi monitor HP o wysokiej rozdzielczości, który łączy
atrakcyjną konstrukcję, potrzebne funkcje i wysoką jakość.

Maksymalizacja przestrzeni roboczej
Monitor HP Compaq LE2202x zajmuje mało
miejsca i pozwala zwiększyć ilość przestrzeni na
biurku, dzięki czemu wygląda doskonale w
każdym otoczeniu. Jest to możliwe dzięki cienkiej
konstrukcji oraz małych i lekkim diodom LED, które
służą do podświetlania obrazu. Dodatkowo są to
elementy bez żadnych części ruchomych, dzięki
czemu monitor ten jest trwalszy i bardziej odporny
na uderzenia od monitorów typu CCFL.
Mniejsza szkodliwość
Projektowanie bardziej ekologicznych monitorów
to tylko jeden ze sposobów firmy HP na
zmniejszenie negatywnego wpływu na
środowisko. Monitor HP Compaq LE2202x
wyróżnia wiele cech przyjaznych dla środowiska,
takich jak: • Panel podświetlany diodami LED
wyprodukowanymi bez używania rtęci pozwala
zapomnieć o szkodliwych skutkach tego
pierwiastka; • Elementy monitora wolne od
substancji BFR/PVC oraz szkło wyprodukowane
bez używania arszeniku1 pozwalają na realizację
recyklingu; • Certyfikaty EPEAT® Silver2, ENERGY
STAR® i TCO Displays oznaczają realizację
określonych standardów wydajności energetycznej
oraz są dowodem na zachowanie
odpowiedzialności ekologicznej podczas
kupowania monitora

Zwiększenie wydajności pracy
Zwróć uwagę na inne innowacyjne elementy tego
monitora, takie jak: • Przekątna 54,6 cm (21,5
cala) i rozdzielczość Full HD3 (1920 x 1080)
pozwalają na prawdziwe ożywienie
wyświetlanych obrazów; • Niesamowity kontrast
dynamiczny 3 000 000:1 DCR, kąty widzenia
170°/160° i krótki czas reakcji wynoszący
zaledwie 5 ms gwarantują wyraźne spojrzenie na
pracę4; • Dwa wejścia (DVI-D i VGA) oznaczają
zaawansowane metody komunikacji; • Program
Display Assistant Software chroni przed
złodziejami, pozwala zaoszczędzić energię oraz
ułatwia dzielenie przestrzeni roboczej i
dostosowanie jakości obrazu; • Regulowane
nachylenie zapewnia wyraźny obraz pod wieloma
kątami; • Zgodność ze standardem VESA
umożliwia zastosowanie różnych opcji montażu; •
Zacisk do zarządzania kablami ułatwia
utrzymanie porządku
Niezawodność HP to czysty relaks
Trzyletnia ogólnoświatowa gwarancja na monitor
realizowana zgodnie z najwyższymi standardami
HP oraz opcjonalnymi pakietami rozszerzonymi
obejmuje części, robociznę i wizytę u klienta.
Pozwala to na realizację wszystkich potrzeb, jakie
mogą zaistnieć w firmie.

Monitor LCD HP Compaq LE2202x o
przekątnej 54,6 cm (21,5 cala) z
podświetlaniem LED
DANE TECHNICZNE
Kąt podglądu

170° w poziomie; 160° w pionie

Jasność

250 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 3000000:1 dynamiczny

Poziom reakcji

5 ms (typowo)

Rozdzielczość własna

1920 x 1080

Sygnał wejściowy

1 VGA; 1 DVI-D

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii

28 W (maksymalne); 26 W (typowe), oczekiwanie

Wymiary

z podstawą:51,8 x 16 x 37,97 cm
z podstawą:51,8 x 4,75 x 31,52 cm

Waga

3,9 kgz podstawą

Ergonomia

Nachylenie: od -5 do +25°

Ochrona środowiska

Temperatura pracy:Od 0 do 35°C; Wilgotność podczas pracy:Wilgotność wzgl. 20–80%

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej
Certyfikaty i zgodność z przepisami

Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Oprogramowanie

Program HP Display Assistant

Gwarancja

Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu. Obowiązują pewne
ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta HP

TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, GOST, E-Standy, RoHS, WEEE, ETL, CCC, NOM, KCC, BSMI, TUV, certyfikat Microsoft WHQL,
certyfikat CEL stopnia 1 (chiński certyfikat energooszczędności)

1 Nie wykryto arsenu i jego związków przy użyciu metod testowych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) 3052/6010b ICP-AES

2 Certyfikat EPEAT® Silver tam, gdzie HP rejestruje wyświetlacze komercyjne. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny na stronie www.epeat.net
3 Wyświetlanie obrazów w wysokiej rozdzielczości wymaga treści w wysokiej rozdzielczości. Ten monitor ma rozdzielczość do 1080p

4 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP
rzeczywiste parametry mogą się różnić od podanych

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors
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gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne
oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Microsoft, Windows i Windows Vista są znakami towarowymi przedsiębiorstw z grupy Microsoft. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem rządu Stanów Zjednoczonych.

4AA3-6575PLE. Wrzesień 2011

Monitor LCD HP Compaq LE2202x o
przekątnej 54,6 cm (21,5 cala) z
podświetlaniem LED
Akcesoria i usługi

Listwa HP LCD Speaker
Bar

Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając
go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w
pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: NQ576AA

Karta graficzna USB
HP

HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie), które
stanowią dopełnienie monitora i usprawniają korzystanie z komputera.
Niewielki adapter HP USB Graphics Adapter umożliwia podłączenie nawet 6
monitorów oraz zwiększenie produktywności i wielozadaniowości dzięki
obsłudze wielu aplikacji jednocześnie. Za pomocą jednego adaptera można
połączyć notebook lub komputer biurkowy z drugim monitorem, a stosując kilka
adapterów, można połączyć kilka monitorów.

Numer produktu: NL571AA

Stojak HP Integrated
Work Center do
komputera biurkowego
Ultra Slim i terminala
Thin Client

Stojak HP Integrated Work Center Stand pomaga optymalnie wykorzystać
ograniczone miejsce na biurku bez szkody dla wydajności lub produktywności
— można w nim zamontować za pomocą standardowych uchwytów
mocujących VESA komputer biurkowy HP Compaq 6005 Pro lub HP Ultra-slim z
serii 8000 albo terminal HP Thin Client oraz większość monitorów LCD HP o
przekątnej od 43,18 do 60,96 cm (17–24 cale*) (zob. informacje dot.
zgodności zamieszczone w skróconych danych technicznych). * Monitory HP o
wadze od 3,4 kg do 4,8 kg.

Numer produktu: LH526AA

Oprogramowanie HP
Integrated Work Center
Small Form Factor

Stojak HP Integrated Work Center (IWC) typu small form factor (SFF) został
zaprojektowany do użytku z komputerami biurkowymi HP Compaq typu small
form factor i monitorami o przekątnej do 24 cali (60,96 cm), umożliwiając
stworzenie przenośnej, zwartej przestrzeni roboczej przeznaczonej do
niewielkich pomieszczeń.

Numer produktu: QK549AA

Uchwyt mocujący HP
Quick Release do
monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych
HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych
urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej
podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego
wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

Serwis w miejscu
instalacji w następnym
dniu roboczym, 5 lata

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa uszkodzonego
sprzętu zostanie przeprowadzona na miejscu u klienta w następnym dniu
roboczym przez serwisanta przeszkolonego przez HP.

Numer produktu: U7937E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

