Monitor LCD Retroiluminado LED de 50,8 cm (20
pol.)LE2002x HP Compaq
Ecrã ousado com vantagens LED

Apresentando um monitor HP de duas entradas que combina um design
fluido, características responsáveis e elevado desempenho a um preço
competitivo.

Maximize a sua área de trabalho
O HP Compaq LE2002x fica bem em qualquer
ambiente uma vez que liberta precioso espaço na
secretária com um perfil fino e uma presença
modesta. Isto deve-se ao seu design fluido e LEDs
pequenos e leves que fornecem a retroiluminação
ao monitor. Os LEDs não só permitem que um
monitor seja fino e leve, mas uma vez que são
dispositivos de estado sólido, são também mais
robustos e resistentes a choques externos quando
comparados com os monitores CCFL.
Reduza o seu impacto ambiental
A concepção de monitores mais responsáveis é
uma forma da HP fazer um esforço para ajudar a
reduzir o impacto ambiental. O HP Compaq
LE2002x oferece uma variedade de
características ambientais, tais como: • Um painel
retroiluminado de LED sem mercúrio que elimina
as preocupações relativas à utilização do
elemento; • Componentes sem BFR/PVC e vidro
do ecrã sem arsénio1 permitem uma reciclagem
responsável; • Um registo EPEAT® Silver2, uma
classificação ENERGY STAR®, e uma certificação
de monitores TCO significam que o seu
investimento cumpriu os critérios de eficiência
energética e desempenho ambiental, permitindo
uma compra responsável
Aumente o seu desempenho
Tome nota dos outros componentes inovadores
deste monitor, que incluem: • Um ecrã de 50,8
cm (20 pol.) na diagonal com uma resolução
panorâmica nativa de 1600 x 900 facilita a
visualização de conteúdos lado a lado; • Com
uma relação de contraste dinâmico de
3.000.000M:1, ângulo de visualização de
170°/160°, e tempos de resposta rápidos de

5ms, oferece visualizações do trabalho
detalhadas e nítidas3; • Entradas duplas (DVI-D e
VGA) fornecem opções de conectividade
avançadas; • O software Display Assistant
permite a dissuasão de roubo, poupança de
energia, divisão conveniente do ambiente de
trabalho e qualidade de imagem personalizada;
• A capacidade de ajuste da inclinação, que
ajuda a proporcionar imagens nítidas em
diferentes ângulos; • A compatibilidade VESA,
que fornece uma vasta gama de soluções de
montagem; • Uma mola de gestão dos cabos,
que mantém os cabos irrequietos no seu lugar
Relaxe com a fiabilidade HP
Apoiada pela premiada assistência e suporte HP,
a garantia limitada de três anos com care packs
alargados opcionais deste monitor inclui peças,
mão-de-obra e assistência no local, o que ajuda a
assegurar que as suas necessidades de negócio
futuras estão cobertas.

Monitor LCD Retroiluminado LED de 50,8 cm
(20 pol.)LE2002x HP Compaq

ESPECIFICAÇÕES
Ângulo de visualização

170° na horizontal; 160° na vertical

Luminosidade

250 cd/m²

Relação de contraste

1000:1 estático; 3000000:1 dinâmico

Taxa de resposta

5 ms típico

Resolução nativa

1600 x 900

Sinal de entrada

1 VGA; 1 DVI-D

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

26 W (máximo); 22W (normal), em espera

Dimensões

com base:48,2 x 15,11 x 35,92 cm
sem base:48,2 x 4,75 x 29,41 cm

Peso

3,5 kgcom base

Funcionalidades ergonómicas

Inclinação: -5 a +25°

Ambientais

Temperatura de funcionamento:5 até 35 °C; Humidade de funcionamento:20 a 80% HR

Conformidade com standards de
eficiência energética
Certificação de conformidade

Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Software

HP Display Assistant

Garantia

Garantia de 3 anos para peças, mão-de-obra e assistência no local de instalação, incluindo retro-iluminação. A disponibilidade depende da região. São
aplicáveis determinadas restrições e exclusões. Para obter detalhes, entre em contacto com o Centro de Apoio ao Cliente HP ou com o Centro de Assistência

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 Classe 1

1 Não foi detectado arsénio nem nenhum dos seus compostos utilizando os métodos de teste 3052/6010b através de ICP-AES da EPA dos EUA

2 EPEAT® Silver em que a HP regista produtos comerciais de visualização. Para obter informações sobre o estado do registo no seu país, visite www.epeat.net

3 Todas as especificações de desempenho representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/monitors
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Monitor LCD Retroiluminado LED de 50,8 cm
(20 pol.)LE2002x HP Compaq
Acessórios e Serviços

Speaker Bar LCD HP

Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar
funções de apoio multimédia completas, incluindo colunas estéreo com
amplitude sonora total e uma tomada externa para auscultadores.

Número do produto: NQ576AA

Adaptador Gráfico
USB HP

A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos
separadamente) concebidos para completar os nossos monitores e aumentar a
experiência de computação de forma geral. O Adaptador de Gráficos
super-compact HP USB permite a ligação de até seis monitores em simultâneo
para o ajudar a aumentar a produtividade e partilhar tarefas entre várias
aplicações abertas. Utilize um adaptador para ligar um notebook ou
computador de secretária e o segundo monitor ou utilize vários adaptadores
para ligar vários visores entre si.

Número do produto: NL571AA

Suporte Work Center
integrado HP para
Desktop Ultra Slim e
Thin Client

O suporte Work Center HP integrado foi concebido para ajudar a maximizar a
utilização do espaço limitado da secretária sem comprometer o desempenho ou
a produtividade acomodando um HP Compaq 6005 Pro, um PC Desktop HP
Ultra-slim série 8000 ou um HP Thin Client e a maioria dos monitores LCD HP
de 17 a 24 polegadas* (43,18 a 60,96 cm) na diagonal (consulte a
compatibilidade nas Quick Spec) com suportes de montagem padrão VESA. *
Monitores da HP que pesam 3,4 kg a 4,8 kg (7,5 lbs a 10,5 lbs).

Número do produto: LH526AA

Integrated Work Center
para Small Form Factor
HP

Especialmente concebido para utilização com o PC Desktop HP Compaq Small
Form Factor e até um monitor diagonal de 24 polegadas (60.96 cm), o HP
Integrated Work Center (IWC) - o Small Form Factor (SFF) proporciona uma
área de trabalho portátil e compacta para ajudar a maximizar ambientes de
trabalho com espaço limitado.

Número do produto: QK549AA

Montagem monitor LCD
com libertação rápida
HP

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã
plano HP em conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de
secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o
espaço de trabalho.

Número do produto: EM870AA

5 anos de Suporte HW
no local no dia útil
seguinte

Receba reparação no local no dia útil seguinte de um técnico qualificado
da HP para a sua unidade de hardware avariada, se o problema não
puder ser resolvido remotamente.

Número do produto: U7937E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

