Monitor LCD HP Compaq LE2202x z osvetlitvijo
LED od zadaj in diagonalo 54,6 cm (21,5 palca)
Zaslon s prednostmi osvetlitve LED

Predstavljamo monitor podjetja HP visoke ločljivosti z ugodno ceno, ki
združuje privlačen dizajn, okolju prijazne funkcije in visoko zmogljivost.

Povečajte delovni prostor
Zaslon HP Compaq LE2202x se izvrstno prilega
prav vsakemu okolju, saj je ozek in kompakten,
zato boste na mizi imeli več dragocenega
prostora. Razlog je v privlačnem dizajnu in
majhnih, lahkih diodah LED, ki osvetljujejo monitor
od zadaj. Osvetlitev LED ne omogoča samo, da je
monitor tanek in lahek, ker gre za naprave v
trdnem stanju, ti monitorji bolje vzdržijo zunanje
udarce v primerjavi z monitorji CCFL.
Zmanjšajte svoj vpliv
Oblikovanje okolju prijaznejših monitorjev je eden
od načinov, na katere si HP prizadeva zmanjšati
vpliv na okolje. HP Compaq LE2202x ponuja
številne okoljevarstvene funkcije, kot so: • Zaslon z
osvetlitvijo LED od zadaj brez živega srebra, zato
odpadejo skrbi glede uporabe živega srebra; •
Deli brez BFR/PVC in steklo zaslona brez
arzena1 za odgovorno recikliranje; • Registracija
za srebrno oznako EPEAT®, kvalifikacija ENERGY
STAR® in certifikat TCO za zaslone zagotavljajo,
da bo vaša naložba v skladu z zahtevanimi merili
energijske učinkovitosti in varovanja okolja, kar
pomeni, da gre za odgovoren nakup.

Izboljšajte svojo zmogljivost
Oglejte si tudi ostale inovativne dele tega
monitorja, kot so: • Zaslon Full HD (osnovna
ločljivost 1920 x 1080) z diagonalo 54,6 cm
(21,5 palca), ki oživi vsebino; • Neverjetno
dinamično razmerje kontrasta 3.000.000M:1,
zorni kot 170°/160° in hiter odzivni čas 5 ms za
oster prikaz tudi najmanjših podrobnosti3 • Dva
vhoda (DVI-D in VGA) za napredne možnosti
povezljivosti; • Programska oprema Display
Assistant za preprečevanje kraje, manjšo porabo
energije, preprosto razdelitev zaslona in kakovost
slik po meri; • Prilagajanje nagiba za jasen
prikaz iz različnih kotov; • Združljivost s
standardom VESA, ki omogoča veliko možnosti
namestitve; • Spojka za pritrditev kablov
Sprostite se ob zanesljivosti HP
Ta monitor ima triletno omejeno garancijo z
izbirnimi razširljivimi paketi storitev, ki vključuje
nadomestne dele, delo in popravilo na kraju
uporabe, poleg tega pa dela izvaja svetovno
priznana HP-jeva služba za storitve in podporo,
zato vam ni treba skrbeti za prihodnje poslovne
potrebe.

Monitor LCD HP Compaq LE2202x z
osvetlitvijo LED od zadaj in diagonalo 54,6
cm (21,5 palca)
TEHNIČNI PODATKI
Kot gledanja

170° vodoravno; 160° navpično

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 3000000 : 1

Odzivnost

Običajno 5 ms

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Vhodni signal

1 VGA; 1 DVI-D

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

28 W (največ); 26 W (običajno), v pripravljenosti

Mere

s podstavkom:51,8 x 16 x 37,97 cm
brez podstavka:51,8 x 4,75 x 31,52 cm

Teža

3,9 kgs podstavkom

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do 25 °C

Okolju prijazno

Delovna temperatura:od 0 do 35 °C; Vlažnost zraka pri uporabi:od 20 do 80 % RH

Ustreznost za električno učinkovitost

Ustreza standardu ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Certifikat in skladnost

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, China Energy
Label Grade 1

Programska oprema

HP Display Assistant

Garancija

Omejena triletna garancija za dele, delo in popravilo na kraju uporabe, ki krije tudi osvetlitev zaslona. Pogoji se lahko razlikujejo glede na območje. Veljajo
lahko določene omejitve in izključitve. Če želite več podrobnosti, se obrnite na HP-jevo podporo ali servis za uporabnike

1 Vsebnost arzena in njegovih sestavnih delov s preizkusnimi metodami 3052/6010b ICP-AES ameriške agencije za varovanje okolja (EPA) ni bila zaznana
2 Srebrna oznaka EPEAT®, kjer HP registrira komercialne zaslonske izdelke. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite www.epeat.net
3 Ogled slik HD zahteva vsebino visoke ločljivosti (HD). Monitor lahko prikaže ločljivost 1080p

4 Vse specifikacije zmogljivosti so običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent
dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors
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Monitor LCD HP Compaq LE2202x z
osvetlitvijo LED od zadaj in diagonalo 54,6
cm (21,5 palca)
Pripomočki in storitve

Nastavek HP LCD
Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite
večpredstavnostne podpore, vključno s stereo zvočniki s celotnim zvočnim
spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: NQ576AA

Grafični adapter HP
USB

HP ponuja različne izbirne izdelke (vsi v prodaji posebej), ki so zasnovani za
dopolnjevanje naših monitorjev in izboljšanje računalniške izkušnje. Majhen
grafični vmesnik HP USB omogoča povezovanje do 6 zaslonov hkrati, s čimer
vam pomaga povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami.
Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali namiznega računalnika in
drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov.

Številka izdelka: NL571AA

HP-jevo vgrajeno
stojalo za delovno
središče za ultratanek
namizni računalnik in
za lahkega odjemalca

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za ultratanke
namizne računalnike HP Compaq 6005 Pro ali 8000 Series ali lahke odjemalce
HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno diagonalo* (43,18 do
60,96 cm) (za združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in
omogoča največji izkoristek prostora na mizi, pri tem pa ne ogroža delovanja
ali produktivnosti. * monitorji HP s težo od 3,4 do 4,8 kg (7,5 do 10,5 funta).

Številka izdelka: LH526AA

HP-jevo vgrajeno
delovno središče (IWC)
za računalnike v
majhnem ohišju

HP-jevo vgrajeno delovno središče (IWC) v majhnem ohišju je posebej
zasnovano za uporabo z namiznim računalnikom HP Compaq v majhnem ohišju
in monitorjem v velikosti do 60,96 cm (24 palcev) ter omogoča prenosen,
kompakten delovni prostor za povečanje omejenega delovnega okolja.

Številka izdelka: QK549AA

Mehanizem za zaslon
LCD Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo
standardu VESA in so združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi
namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite
na steno in dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

5-letna podpora za
strojno opremo
naslednji delavnik na
mestu

Če težave ni mogoče odpraviti na daljavo, si zagotovite popravilo enote
strojne opreme z obiskom HP-jevega usposobljenega tehnika pri stranki
naslednji dan.

Številka izdelka: U7937E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

