50,8 cm (20") LCD monitor HP Compaq LE2002x
s LED podsvietením
Podnikový displej s výhodami LED

Predstavujeme monitor HP s duálnym vstupom za výbornú cenu, ktorý
kombinuje elegantný dizajn, zodpovedné vlastnosti a vysoký výkon.

Maximalizujte pracovný priestor
HP Compaq LE2002x vyzerá skvele v každom
prostredí a uvoľňuje cenný priestor na pracovnej
ploche vďaka tenkému profilu a úzkemu
podstavcu. Je to spôsobené elegantným dizajnom
a malými, ľahkými LED diódami, ktoré zaisťujú
podsvietenie monitora. Vďaka LED diódam je
monitor nielen tenký a ľahký, ale pretože sú to
pevné zariadenia, musia byť viac robustné a
odolné voči vonkajším otrasom ako CCFL
monitory.
Znížte vplyv na živ. pr.
Návrh zodpovednejších monitorov je jeden
spôsob, ako sa spoločnosť HP snaží pomáhať
znížiť vplyv na životné prostredie. HP Compaq
LE2002x poskytuje množstvo environmentálnych
funkcií, ako napríklad: • Panel s LED podsvietením
bez obsahu ortuti odstraňuje obavy z používania
zariadenia; • Komponenty bez obsahu BFR/PVC
a sklo obrazovky bez obsahu arzénu1 umožňujú
zodpovedné recyklovanie; • Registrácia EPEAT®
Silver2, kvalifikácia ENERGY STAR® a certifikácia
TCO Displays znamenajú, že vaša investícia splní
požadované kritéria na energetickú efektivitu a
životné prostredie, vďaka čomu je nákup
zodpovedný

Posilnenie výkonu
Nezabudnite si všimnúť ďalšie inovatívne prvky
tohto monitora, medzi ktoré patria: • Obrazovka s
uhlopriečkou 50,8 cm (20”) so širokouhlým
natívnym rozlíšením 1600 x 900 umožňuje
sledovanie vedľa seba; • Úžasný kontrastný
pomer 3 000 000M:1, pozorovací uhol
170°/160° a rýchla doba odozvy 5 ms poskytujú
ostré a detailné zobrazenie práce3; • Dvojica
vstupov (DVI-D a VGA) poskytuje rozšírené
možnosti pripojenia; • Softvér Display Assistant
poskytuje ochranu proti krádeži, šetrenie energie,
praktické rozdelenie pracovnej plochy a vlastnú
kvalitu obrazu; • Nastavenie sklonu poskytuje
jasné sledovanie pri množstve rôznych uhlov; •
Kompatibilita s VESA poskytuje širokú škálu
možností montáže; • Spona pre správu káblov
udržiava neporiadne káble na svojom mieste
Relaxujte so spoľahlivosťou sp. HP
Na tento monitor poskytujeme celosvetovo
ocenené služby a podporu HP, trojročnú
obmedzenú záruku s možnosťou rozšíreného
balíka služieb, ktoré zahŕňajú dodanie
náhradných dielov, prácu a servis v mieste
zákazníka a ktoré pomáhajú zabezpečiť vaše
budúce obchodné potreby.

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

ŠPECIFIKÁCIE
Uhol pohľadu

170° horizontálne; 160° vertikálne

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

1 000 : 1 statický; 3 000 000 : 1 dynamický

Rýchlosť odpovede

typicky 5 ms

Natívne rozlíšenie

1600 x 900

Vstupný signál

1 VGA; 1 DVI-D

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

26 W (maximálne); 22 W (bežne), pohotovostný režim

Rozmery

so stojanom:48,2 x 15,11 x 35,92 cm
bez stojana:48,2 x 4,75 x 29,41 cm

Hmotnosť

3,5 kgso stojanom

Ergonomické vlastnosti

Sklon: -5 až +25°

Okolitý

Prevádzková teplota:5 až 35 °C; Prevádzková vlhkosť:od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti
Osvedčenie a zhoda

Spĺňa normu ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Softvér

HP Display Assistant

Záruka

Obmedzená 3-ročná záruka na súčasti, prácu a servis u zákazníka, vrátane výmeny. Dostupnosť sa odlišuje podľa oblasti. Platia určité obmedzenia a
výnimky. Pre detaily, kontaktujte HP Customer Support or Service

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, čínsky
energetický štítok triedy 1

1 Podľa testovacích metód U.S. EPA 3052/6010b prostredníctvom techniky ICP-AES nebol zistený arzén ani jeho zlúčeniny

2 EPEAT® Silver v mieste registrácie komerčných zobrazovacích produktov HP. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na stránke www.epeat.net

3 Všetky výkonnostné parametre predstavujú typické technické parametre, ktoré poskytujú výrobcovia komponentov HP. Skutočný výkon môže byť buď vyšší alebo nižší

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
štátoch a/alebo iných krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov.
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50,8 cm (20") LCD monitor HP Compaq
LE2002x s LED podsvietením
Príslušenstvo a služby

Reproduktorový panel
HP LCD Speaker Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné
funkcie pre multimédiá vrátane stereo reproduktorov s úplným zvukovým
rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Číslo produktu: NQ576AA

USB Grafický adaptér
HP

HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne),
ktoré sú navrhnuté aby spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový
zážitok z používania počítača. Superkompaktný USB grafický adaptér HP
umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť vašu produktivitu
a súbežnú prácu v niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér
na premostenie medzi notebookom alebo stolným počítačom a druhým
monitorom, alebo používajte viac adaptérov na pripojenie niekoľkých displejov
navzájom.

Číslo produktu: NL571AA

Stojan integr. prac.
centra HP pre
ultratenké stolové
počítače a počítače
typu tenký klient

Vstavaný stojan pracovného strediska HP je určený pre maximalizáciu využitia
obmedzeného priestoru na pracovnom stole bez obetovania výkonu a
produktivity s podporou ultra tenkých stolných počítačov HP Compaq radu 6005
Pro alebo 8000 alebo tenkých klientov HP a väčšiny LCD monitorov HP s
uhlopriečkou 17 až 24-palcov* (43,18 až 60,96 cm) (pozri informácie o
kompatibilite v špecifikáciách) so štandardnými montážnymi konzolami VESA. *
Monitory HP s hmotnosťou 3,4 kg až 4,8 kg (7,5 lbs až 10,5 lbs).

Číslo produktu: LH526AA

HP Integrated Work
Center pre Small Form
Factor

Navrhnutý špeciálne pre použitie so stolným počítačom HP Compaq Small Form
Factor a monitorom s uhlopriečkou až do 24" (60,96 cm), integrované pracovné
centrum HP (IWC) - Small Form Factor (SFF) poskytuje prenosný, kompaktný
pracovný priestor, ktorý pomáha maximalizovať priestor v obmedzenom
pracovnom prostredí.

Číslo produktu: QK549AA

Monitor HP LCD
montáž s rýchlym
uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP
thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné
produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo
namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

5 rokov HW podpora
na mieste na
nasledujúci pracovný
deň

Získajte pre svoje pokazené hardvérové zariadenie opravu na mieste v
nasledujúci pracovný deň od kvalifikovaného technika spoločnosti HP, ak sa
problém nedá vyriešiť na diaľku.

Číslo produktu: U7937E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

