HP Compaq LE2002x 50,8 cm-es (20"-es) LED-es
háttér-világítású LCD monitor
Vállalati kategóriájú kijelző a LED-es technológia
előnyeivel

Bemutatjuk a versenyképes áron kínált kétbemenetű HP monitort, amely
kecses megjelenésű, környezetbarát és nagy teljesítményű.

Maximalizálja a munkaterületet!
A vékony és viszonylag kis méretű HP Compaq
LE2002x bármilyen környezetben nagyszerűen
mutat, és értékes helyet szabadít fel az asztalon.
Ez a vékony felépítésnek és a háttérvilágítást
biztosító kicsi és könnyű LED-eknek köszönhető. A
LED-ek nem csak abban segítenek, hogy a monitor
vékony és könnyű legyen, de a félvezető-alapú
technológiának köszönhetően robusztusabbak és
könnyebben ellenállnak a külső rázkódásnak, mint
a CCFL monitorok.
Csökkentse a környezetre kifejtett hatást
A környezettudatosabb monitorok tervezése csak
egyik része a HP által a környezetterhelés
csökkentésére tett erőfeszítéseknek. A HP Compaq
LE2002x számos környezetvédelmi funkciót
biztosít: • A higanymentes, LED-es háttér-világítású
panel megszünteti a higany használata miatti
aggodalmat; • A BFR-/PVC-mentes összetevők és
az arzénmentes1 kijelzőüveg lehetővé teszi a
felelős újrahasznosítást; • Az EPEAT® Silver2,
ENERGY STAR® és TCO Displays minősítés révén
a készülék megfelel a szükséges
energiatakarékossági és környezetvédelmi
előírásoknak, így környezettudatos
eszközbeszerzést biztosít
Fellendíti a teljesítményt
Fontos megemlíteni a monitor más innovatív
összetevőit is: • 50,8 cm (20") képátlójú kijelző
1600 x 900 képpontos natív felbontással, mellyel
egyszerűen lehet tartalmakat egymás mellett
megtekinteni; • A 3 millió:1 dinamikus
kontrasztarány, a 170/160°-os látószög és a
mindössze 5 ms-os válaszidő éles, részletgazdag
képet biztosít[3]; • A két bemenet (DVI-D és VGA)
kiváló csatlakoztathatóságot biztosít; • A Display

Assistant szoftver lehetővé teszi a lopásvédelmet,
az energiatakarékos működést, az asztal
kényelmes elosztását és az egyéni
képminőség-beállítást; • A dönthetőség lehetővé
teszi a számos különböző szögből történő
megtekintést; • A VESA-kompatibilitás számos
felszerelési lehetőséget tesz elérhetővé; • A
kábelrendező kapocs helyükön tartja a tekergő
vezetékeket
Megnyugtató HP megbízhatóság
A HP díjnyertes világszintű szerviz- és támogatási
szolgáltatására épülő hároméves korlátozott
jótállás és az opcionális kiterjesztett Care Pack
csomagok – amelyek az alkatrészeket, a
munkadíjat és a helyszíni javítást is magukban
foglalják – hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőbeli
üzleti igények is ki legyenek elégítve.
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SPECIFIKÁCIÓK
Megtekintési szög

170° vízszintes; 160° függőleges

Fényerő

250 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 3 000 000:1 dinamikus

Válaszidő

5 ms jellemző

Natív felbontás

1600 x 900

Bemeneti jel

1 VGA; 1 DVI-D

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

26 W (maximum); 22 W (jellemző), készenlét

Méretek

talppal együtt:48,2 x 15,11 x 35,92 cm
talp nélkül:48,2 x 4,75 x 29,41 cm

Súly

3,5 kgtalppal együtt

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 és +25° között

Környezeti

Működési hőmérséklet:5–35°C; Működési páratartalom:20–80% relatív páratartalom

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® minősítés; EPEAT® Silver

Tanúsítvány és megfelelőség

TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-jelölés, Gost, E-Standy, RoHS, WEEE, ETL, CCC, NOM, KCC, BSMI, TUV, Microsoft WHQL, Kínai 1-es
energiafelhasználási minősítés

Szoftver

HP Display Assistant

Garancia

Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban vehető igénybe.
Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy szervizével.

1 Az U.S. EPA 3052/6010b tesztmódszerekkel az ICP-AES által elvégzett vizsgálat nem mutatott ki a termékben arzént vagy arzénvegyületeket

2 EPEAT® Silver ott, ahol a HP bejegyeztet általános célú kijelzőket. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen ismerhető meg
3 Valamennyi teljesítményérték a HP alkatrészgyártói által megadott jellemző értéket képviseli, a tényleges teljesítmény ettől felfelé és lefelé is eltérhet

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft cégcsoport védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az
ENERGY STAR bejegyzett védjegy, az Egyesült Államok kormányának tulajdona.
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Tartozékok és szolgáltatások

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő,
amely a teljes hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és külső
fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP USB grafikus
adapter

A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes élmény
fokozásához tervezett terméket kínál (mindegyik külön vásárolható meg). A
szuperkicsi méretű HP USB grafikus adapter lehetővé teszi legfeljebb hat kijelző
egyidejű csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidejűleg megnyitott
alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel egy noteszgép vagy
személyi számítógép és egy második monitor köthető össze, míg több adapterrel
számos kijelző csatlakoztatható egymáshoz.

Termékszám: NL571AA

HP integrált Work
Center állvány
ultravékony asztali
géphez és vékony
klienshez

A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az
asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet, mindezt a teljesítmény és a
produktivitás feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro
számítógép, 8000 sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony
kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes* (43,18–60,96 cm-es)
LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitást lásd a rövid
ismertetőben), és VESA szabványú rögzítőkonzolokat tartalmaz. * 3,4–4,8 kg
tömegű HP monitorok.

Termékszám: LH526AA

HP Integrated Work
Center, kis helyigényű

A kis helyigényű HP Integrated Work Center, melyet kimondottan a HP Compaq
kisméretű asztali számítógéppel való használatra terveztek, akár 24"-es (60,96
cm-es) képátmérőjű monitorhoz is csatlakoztatható, és hordozható, kompakt
munkafelületet biztosít a kevés hellyel ellátott munkakörnyezetekben való
használathoz.

Termékszám: QK549AA

HP LCD Monitor
gyorskioldó rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak
megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP
asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra
felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

5 év hardvertámogatás
– következő
munkanapon esedékes
helyszíni kiszállás

A számítógépet HP minősítéssel rendelkező szakember a következő
munkanapon a helyszínen megjavítja, ha a probléma távolról nem oldható
meg.

Termékszám: U7937E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

