50,8cm (20") monitor LCD HP Compaq LE2002x
s podsvícením LED
Odvážný displej s výhodami podsvícení LED

Představujeme vám cenově výhodný monitor HP s duálními vstupy, který
kombinuje stylový design, ekologicky odpovědné vlastnosti a vysoký výkon.

Maximalizujte svůj pracovní prostor
Monitor HP Compaq LE2002x vypadá skvěle v
jakémkoli prostředí. Díky svému tenkému profilu a
skromným rozměrům uvolňuje cenné místo na
stole. To vše díky stylovému designu a malým
lehkým diodám LED, které zajišťují podsvícení
monitoru. Díky diodám LED může být monitor
tenký a lehký. Diody také neobsahují pohyblivé
součásti, a proto umožňují oproti monitorům CCFL
také vyšší robustnost a odolnost vůči vnějším
šokům.
Snižte dopad na životní prostředí
Vývoj monitorů šetrnějších k přírodě je jedním ze
způsobů, kterými se společnost HP snaží přispět
ke snížení negativního dopadu na životní
prostředí. Monitor HP Compaq LE2002x nabízí
celou řadu ekologických funkcí, jako například: •
Displej podsvícený diodami LED bez obsahu rtuti
zbavuje obav z použití tohoto prvku; • Součásti
bez obsahu BFR/PVC a sklo bez obsahu arsenu1
umožňují odpovědnou recyklaci; • Registrace
EPEAT® Silver2, certifikace ENERGY STAR® a
certifikace TCO Displays znamenají, že vaše
investice splňuje kritéria energetické úspornosti a
vlivu na životní prostředí a že jste učinili
odpovědný nákup.
Vyšší výkonnost
Seznamte se také s dalšími inovativními součástmi
tohoto monitoru: • 50,8cm (20”) obrazovka s
nativním rozlišením 1 600 x 900, která usnadňuje
prohlížení obsahu vedle sebe; • Ohromující
dynamický kontrastní poměr 3 000 000:1,
pozorovací úhly 170°/160° a rychlá 5ms odezva
zajišťují ostrý a podrobný obraz vaší práce3; •
Duální vstupy (DVI-D a VGA) zajišťují pokročilé
možnosti připojení; • Software Display Assistant

zajišťuje ochranu před krádeží, úsporu energie,
pohodlné rozdělení pracovní plochy a vlastní
nastavení kvality obrazu; • Nastavení náklonu
zajišťuje kvalitní zobrazení z mnoha různých úhlů;
• Kompatibilita se standardem VESA poskytuje
celou řadu možností montáže; • Spona pro
vedení kabelů pomáhá udržovat pořádek
v kabelech
Spolehlivost HP pro vaši pohodu
Na tento monitor se vztahují oceňované
celosvětové služby a podpora HP. Je chráněn
tříletou omezenou zárukou, k níž lze dokoupit
služby Care Pack zahrnující výměnu součástí,
práci či servis v místě zákazníka. Získáte s ním
jistotu pro své budoucí pracovní potřeby.

50,8cm (20") monitor LCD HP Compaq
LE2002x s podsvícením LED

TECHNICKÉ ÚDAJE
Úhel zobrazení

170° vodorovně; 160° svisle

Jas

250 cd/m²

Kontrastní poměr

1 000:1 statické; 3 000 000:1 dynamické

Rychlost odezvy

5 ms typicky

Nativní rozlišení

1 600 × 900

Vstupní signál

1 VGA; 1 DVI-D

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

26 W (maximálně); 22 W (typicky), pohotovostní režim

Rozměry

se stojanem:48,2 x 15,11 x 35,92 cm
bez stojanu:48,2 x 4,75 x 29,41 cm

Hmotnost

3,5 kgse stojanem

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až 25°

Ekologické

Provozní teplota:5 až 35 °C; Provozní vlhkost:Relativní vlhkost 20 až 80 %

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost
Certifikace a soulad s předpisy

Certifikace ENERGY STAR®; Certifikace EPEAT® Silver

Software

HP Display Assistant

Záruka

Omezená tříletá záruka na součásti, práci a servis u zákazníka, včetně podsvícení. Dostupnost záruky se v jednotlivých oblastech liší. Záruka podléhá
konkrétním omezením a výjimkám. Podrobné informace získáte od oddělení podpory zákazníků nebo služeb společnosti HP.

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 třída 1

1 Při testování americké společnosti EPA metodami 3052/6010b pomocí techniky ICP-AES nebyl nalezen arsen ani jeho sloučeniny

2 Certifikace EPEAT® Silver je k dispozici v oblastech, kde společnost HP registruje svá komerční zobrazovací zařízení. Stav registrace ve vaší zemi najdete na adrese www.epeat.net
3 Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté výrobci součástí pro společnost HP. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Windows Vista je registrovaná ochranná známka (nebo ochranná známka) společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších
zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA.
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50,8cm (20") monitor LCD HP Compaq
LE2002x s podsvícením LED
Příslušenství a služby

Audiopanel pro
displeje HP

Snadno se připevňuje ke spodnímu okraji monitoru a rozšíří jej o multimediální
funkce, včetně stereofonních reproduktorů s plným zvukovým rozsahem a
konektoru pro sluchátka.

Produktové číslo: NQ576AA

Grafický adaptér USB
HP

Ve společnosti HP nabízíme řadu volitelných produktů dodávaných zvlášť, které
jsou navrženy tak, aby doplňovaly naše monitory a zlepšily celkový zážitek při
práci s počítačem. Super kompaktní grafická redukce USB od HP umožňuje
připojit až šest monitorů zároveň, a zvýšit tak produktivitu práce díky možnosti
pracovat současně s více spuštěnými aplikacemi. Použijte jednu redukci k
propojení notebooku nebo stolního počítače s druhým monitorem nebo několik
redukcí k vzájemnému propojení několika monitorů.

Produktové číslo: NL571AA

Integrovaný stojan
pracovního centra HP
pro ultratenký stolní
počítač a tenkého
klienta

Stojan pro integrované pracovní centrum HP byl navržen s cílem maximalizovat
využití omezeného místa na stole bez nutnosti snížit výkonnost a produktivity.
Stojan lze použít pro ultratenké počítače HP Compaq řady 6005 a počítače HP
řady 8000, tenké klienty HP a většinu displejů LCD HP s úhlopříčkou 43,18 až
60,96 cm* (17 až 24"), které jsou vybaveny standardními montážními
konzolami VESA, (viz seznam kompatibilních zařízení ve specifikacích produktu).
*Displeje HP vážící 3,4 kg až 4,8 kg.

Produktové číslo: LH526AA

Integrované pracovní
centrum HP SFF

Integrované pracovní centrum SFF HP je určeno k použití se stolním počítačem
SFF HP Compaq a až 60,96cm (24") displeji. Nabízí přenosný kompaktní
pracovní prostor a maximalizuje využití prostorů s nedostatkem místa.

Produktové číslo: QK549AA

Rychloupínací držák HP
pro displeje LCD

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující
normu VESA, kompatibilní displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej
připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a
maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

5 roky, následující
pracovní den na místě,
HW podpora

Pokud nelze problém s hardwarem vyřešit vzdáleně, může opravu na místě
provést kvalifikovaný technik HP již následující pracovní den.

Produktové číslo: U7937E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

