HP Compaq LE2002x 50,8 cm (20 inç)
LED Arkadan Aydınlatmalı LCD Monitör
LED Avantajlarına Sahip Kurumsal Ekran

HP; şık tasarımı, duyarlılığınızı yansıtan özellikleri ve yüksek performansı
birleştiren uygun fiyatlı, çift girişli monitörünü sunar.

Çalışma Alanınızı En Üst Düzeye Çıkarın
HP Compaq LE2002x, ince profili ve sistemde az
yer kaplaması sayesinde masaüstünde fazla yer
kaplamayarak her ortamda güzel durur. Bunu, şık
tasarım ve arkadan aydınlatma sağlayan küçük ve
hafif LED'ler sağlar. LED’ler monitörün ince ve hafif
olmasını sağlamakla birlikte katı halli aygıtlar
olmaları sayesinde dış darbelere karşı CCFL
monitörlere oranla daha güçlü ve dayanıklıdırlar.
Çevre Üzerindeki Etkinizi Azaltın
HP'nin, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak
için başvurduğu yöntemlerden biri daha çevre
dostu monitörler tasarlamaktır. HP Compaq
LE2002x, çeşitli çevresel özellikler içerir, bunlar: •
Cıva içermeyen LED arkadan aydınlatmalı panel,
bileşenin kullanımıyla ilgili endişeleri ortadan
kaldırır; • BFR/PVC içermeyen bileşenler ve
Arseniksiz1 ekran camı bilinçli geri dönüştürmeye
imkan verir; • EPEAT® Silver2 kaydı, ENERGY
STAR® onayı ve TCO Ekran sertifikası, bilinçli bir
satın alma işlemi gerçekleştirmenize olanak
sağlayarak, yatırımınızın gereken enerji
tasarrufunu ve çevresel performans kriterlerini
karşıladığını gösterir

Performansınızı Artırın
Bu monitörün dikkat çeken diğer yeni bileşenleri
şunlardır: • 1600 x 900 yerel çözünürlüklü 50,8
cm (20 inç) diyagonal geniş ekran, içeriğin aynı
anda yan yana görüntülenmesine olanak sağlar; •
Etkileyici 3.000.000M:1 DCR, 170°/160° görüş
açıları ve 5ms hızında yanıt süreleri net ve ayrıntılı
bir görüntü sunar3; • İkili girişler (DVI-D ve VGA),
gelişmiş bağlantı seçenekleri sağlar; • Display
Assistant Yazılımı, hırsızlığa karşı caydırıcı
önlemler, enerji tasarrufları, uygun masaüstü
kullanımı ve özel görüntü kalitesi sunar; • Eğim
ayarı birçok farklı açıdan net görüntü sağlar; •
VESA uyumluluğu çeşitli montaj çözümleri sunar; •
Kablo yönetim klipsi, zapt edilmeyen kabloları bir
arada tutar
HP Güvenilirliği ile Rahat Olun
HP'nin dünya çapında sunduğu ödüllü hizmet ve
desteği tarafından desteklenen bu monitörün üç
yıllık sınırlı garantisi, isteğe bağlı olarak
uzatılabilen bakım paketleri ile gelecekteki iş
gereksinimlerinizin karşılanmasının garantiye
alınmasını sağlayacak şekilde parça, işçilik ve
yerinde hizmet içerir.

HP Compaq LE2002x 50,8 cm (20 inç)
LED Arkadan Aydınlatmalı LCD Monitör

ÖZELLİKLER
Izlenebilir açı

170° yatay; 160° dikey

Parklaklık

250 g/m²

Kontrast oranı

1.000:1 statik; 3.000.000:1 dinamik

Yanıt hızı

5 ms normal

Gerçek çözünürlük

1600 x 900

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI-D

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

26 W (maksimum); 22 W (normal), beklemede

Boyutlar

ayaklı:48,2 x 15,11 x 35,92 cm
ayak hariç:48,2 x 4,75 x 29,41 cm

Ağırlık

3,5 kgayaklı

Ergonomik özellikler

Eğim: -5 - +25°

Çevresel

Çalıştırma sıcaklığı:5 - 35°C; Çalıştırma nemi:% 20 - 80 BN

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli; EPEAT® Silver

Sertifikalar ve uyumluluk

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, Çin Enerji Etiketi
Sınıf 1

Yazılım

HP Display Assistant

Garanti

Sınırlı üç yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmet garantisi (arka aydınlatma dahil). Uygulama bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar
olabilir. Ayrıntılar için, HP Müşteri Desteği veya Servisiyle bağlantı kurun.

1 ICP-AES cihazıyla ABD EPA test yöntemleri 3052/6010b kullanılarak yapılan testlerde arsenik ve arsenik bileşikleri bulunmamıştır
2 HP'nin ticari görüntüleme ürünlerini kaydettirdiği EPEAT® Silver. Ülkenizdeki kayıt durumu için www.epeat.net adresine bakın

3 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir, mevcut performans daha yüksek veya daha düşük olabilir

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. ENERGY
STAR, ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir ticari markadır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP LCD Hoparlör
Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak
üzere tam multimedya destek özellikleri eklemek için monitörünüzün ön yüzeyine
sorunsuzca bağlayın.

Ürün numarası: NQ576AA

HP USB Grafik
Bağdaştırıcısı

HP, monitörlerimizi tamamlamak ve tüm bilgi işlem deneyimini geliştirmek üzere
tasarlanmış çeşitli isteğe bağlı ürünler sunar (her biri ayrı olarak satılır). Çok
küçük boyutlu HP USB Grafik Adaptörü, üretkenliği artırmanıza ve birçok açık
uygulama üzerinde birden çok görev gerçekleştirmenize yardımcı olmak için
aynı anda altıya kadar ekran bağlantısına olanak sağlar. Dizüstü bilgisayar
veya masaüstü bilgisayar ile ikinci bir monitör arasında köprü kurmak için tek
bir Adaptör ya da birçok ekranı birbirine bağlamak için birden çok Adaptör
kullanın.

Ürün numarası: NL571AA

Ultra İnce Masaüstü
Bilgisayar ve İnce
İstemci için HP Entegre
İş Merkezi Standı

HP Tümleşik İş Merkezi Standı; HP Compaq 6005 Pro, 8000 Serisi HP Ultra
İnce Masaüstü Bilgisayar veya HP İnce İstemci ve VESA standart bağlantı parçalı
çoğu HP 17 - 24-inç* (43,18 - 60,96 cm) diyagonal LCD monitörler (lütfen
uyumluluk için Hızlı Teknik Özellikler belgesine bakın) için performans veya
üretkenlikten ödün vermeden sınırlı masa alanının en verimli şekilde
kullanılmasına yardımcı olacak biçimde tasarlanmıştır. * Ağırlığı 3,4 - 4,8 kg
(7,5 - 10,5 lb) olan HP monitörler.

Ürün numarası: LH526AA

HP Integrated Work
Center ile Small Form
Factor

HP Compaq Küçük Form Faktör Masaüstü PC ile ve maksimum 24-inç (60,96
cm) diyagonal monitör ile kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan HP
Integrated Work Center (IWC) - Small Form Factor (SFF), alanın kısıtlı olduğu iş
ortamlarının maksimize edilmesi için portatif ve kompakt bir çalışma alanı
sağlar.

Ürün numarası: QK549AA

HP LCD Monitör Hızlı
Takılıp Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve
diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj
çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın
ve çalışma alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

5 yıl Sonraki İş Günü
Yerinde, HW Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, arızalanan donanım biriminiz için HP onaylı
bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: U7937E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

