Οθόνη LCD HP Compaq LE2002x 50,8 cm (20”)
με οπισθοφωτισμό LED
Οθόνη επιχειρησιακού επιπέδου με πλεονεκτήματα LED

Παρουσίαση μιας οθόνης ΗΡ δύο εισόδων, σε ανταγωνιστική τιμή, που
συνδυάζει κομψή σχεδίαση, υπεύθυνα χαρακτηριστικά και υψηλή απόδοση.

170°/160° και γρήγοροι απόκρισης 5 ms για
ευκρινή και ακριβή προβολή της εργασίας σας3 •
Δύο είσοδοι (DVI-D και VGA) για επιλογές
προηγμένης συνδεσιμότητας • Λογισμικό Display
Assistant, το οποίο συμβάλλει στην αποτροπή
κλοπών, την εξοικονόμηση ενέργειας, την
εξυπηρετική κατάτμηση της επιφάνειας εργασίας σε
διαμερίσματα και την προσαρμογή της ποιότητας
εικόνας • Δυνατότητα προσαρμογής της κλίσης για
ευκρινή προβολή από πολλές διαφορετικές γωνίες
• Συμβατότητα με το πρότυπο VESA για μεγάλη
ποικιλία επιλογών τοποθέτησης • Κλιπ διαχείρισης
καλωδίων που συγκρατεί τα καλώδια στη θέση
Μείωση των επιπτώσεων
Ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί η ΗΡ για τους
να συμβάλλει στη μείωση των περιβαλλοντικών
Χαλαρώστε με την αξιοπιστία της HP
επιπτώσεων των οθονών της είναι η υπεύθυνη
Η οθόνη συνοδεύεται από τριετή περιορισμένη
σχεδίαση. Η οθόνη HP Compaq LE2002x διαθέτει εγγύηση, με προαιρετικές εκτεταμένες υπηρεσίες
πληθώρα περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών,
Care Pack, που περιλαμβάνει εξαρτήματα, εργασία
όπως: • Οπισθοφωτιζόμενο πλαίσιο με λυχνίες LED και επιτόπια εξυπηρέτηση, διασφαλίζοντας έτσι την
που δεν περιέχουν υδράργυρο, ώστε να μην
κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της επιχείρησής
χρειάζεται να ανησυχείτε για τη χρήση αυτής της
σας, και όλα αυτά σε συνδυασμό με τις
ουσίας • Εξαρτήματα χωρίς BFR/PVC και γυάλινη βραβευμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης και
επιφάνεια χωρίς αρσενικό1 για υπεύθυνη
υποστήριξης της ΗΡ.
ανακύκλωση • Πιστοποιήσεις EPEAT® Silver2,
ENERGY STAR® και TCO Displays, που
συνεπάγονται ότι η επένδυσή σας ανταποκρίνεται
στα απαιτούμενα κριτήρια ενεργειακής και
περιβαλλοντικής απόδοσης, αποτελώντας έτσι μια
υπεύθυνη αγορά
Μεγιστοποιήστε το χώρο εργασίας σας
Η οθόνη HP Compaq LE2002x είναι ιδανική για
οποιοδήποτε περιβάλλον καθώς, χάρη στις μικρές
της διαστάσεις, αποδεσμεύει πολύτιμο χώρο στο
γραφείο σας. Αυτό οφείλεται αφενός στην κομψή
σχεδίαση, αφετέρου στις μικρές και ελαφριές
λυχνίες LED που παρέχουν τον οπισθοφωτισμό της
οθόνης. Πέραν του μικρού πάχους και βάρους, οι
λυχνίες LED - δεδομένου ότι είναι συσκευές στερεάς
κατάστασης - είναι πιο ανθεκτικές στους
εξωτερικούς κραδασμούς σε σύγκριση με τους
λαμπτήρες CCFL.

Ενισχυμένη απόδοση
Επίσης, η οθόνη αυτή διαθέτει και άλλα καινοτόμα
χαρακτηριστικά, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:
• Οθόνη 50,8 cm (20”) με ευρεία εγγενή ανάλυση
1600 x 900 για εύκολη προβολή περιεχομένου σε
παράθεση • Εντυπωσιακή δυναμική αναλογία
αντίθεσης 3.000.000:1, γωνίες θέασης

Οθόνη LCD HP Compaq LE2002x 50,8 cm
(20”) με οπισθοφωτισμό LED

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γωνία θέασης

170° οριζόντια, 160° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

250 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 3000000:1 δυναμική

Ταχύτητα απόκρισης

5 ms τυπική

Εγγενής ανάλυση

1600 x 900

Σήμα εισόδου

1 VGA; 1 DVI-D

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

26 W (μέγιστη), 22 W (τυπική), αναμονή

Διαστάσεις

με βάση:48,2 x 15,11 x 35,92 cm
χωρίς βάση:48,2 x 4,75 x 29,41 cm

Βάρος

3,5 kgμε βάση

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5° έως +25°

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία λειτουργίας:5 έως 35 °C; Υγρασία λειτουργίας:20 έως 80% RH

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας
Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Λογισμικό

HP Display Assistant

Εγγύηση

Περιορισμένη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή, συμπεριλαμβανομένου φωτισμού οθόνης. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά περιοχή.
Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών ή το τμήμα εξυπηρέτησης της 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, ετικέτα ενέργειας
για την Κίνα, Κλάση 1

1 Δεν εντοπίστηκε αρσενικό ή ενώσεις αρσενικού με τις μεθόδους ελέγχου 3052/6010b του αμερικανικού φορέα EPA με την τεχνική ICP-AES. 2 EPEAT® Silver, όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα απεικόνισης. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας,
επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

3 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Η ονομασία Windows Vista είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.
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Οθόνη LCD HP Compaq LE2002x 50,8 cm
(20”) με οπισθοφωτισμό LED
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Γραμμή ηχείων LCD HP

Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις
δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με
πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Προσαρμογέας
γραφικών USB HP

Η HP παρέχει προαιρετικά προϊόντα (πωλούνται ξεχωριστά) σχεδιασμένα να
συμπληρώνουν τις οθόνες μας και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία χρήσης
υπολογιστή. Η εξαιρετικά συμπαγής κάρτα γραφικών HP USB παρέχει τη
δυνατότητα σύνδεσης έως έξι οθονών ταυτόχρονα ώστε να σας βοηθήσει να
ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας και να κάνετε πολλές εργασίες ταυτόχρονα σε
πολλές ανοιχτές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για να
συνδυάσετε έναν φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή και μια δεύτερη οθόνη ή
χρησιμοποιήστε πολλαπλούς προσαρμογείς για να συνδέσετε διάφορες οθόνες
μεταξύ τους.

Αριθμός προϊόντος: NL571AA

Βάση HP Integrated
Work Center για
επιτραπέζιο υπολογιστή
Ultra Slim και Thin
Client

Η Βάση HP Integrated Work Center είναι σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί τη χρήση
των περιορισμένων χώρων χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή την
παραγωγικότητα, φιλοξενώντας έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq 6005
Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες οθόνες
LCD HP 17 έως 24 ιν.* (43,18 έως 60,96 cm) (για τη συμβατότητα ανατρέξτε
στις σύντομες προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA. * Οθόνες HP με
βάρος 3,4 kg έως 4,8 kg (7,5 έως 10,5 λίβρες).

Αριθμός προϊόντος: LH526AA

HP Integrated Work
Center για Small Form
Factor

Ειδικά σχεδιασμένος για χρήση με τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq Small
Form Factor και οθόνη διαγωνίου έως 24 ίντσες (60,96 cm), ο σταθμός εργασίας
HP Integrated Work Center (IWC) - Small Form Factor (SFF) παρέχει φορητό,
συμπαγές χώρο εργασίας για μέγιστη αξιοποίηση του περιβάλλοντος εργασίας
περιορισμένου χώρου.

Αριθμός προϊόντος: QK549AA

Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης οθόνης
LCD HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με
VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP.
Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας
τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

5 έτη επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη
ημέρα, υποστήριξη
υλικού

Επιτόπου επισκευή της ελαττωματικής μονάδας υλικού σας την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7937E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

