Monitor LCD HP Compaq LA2405x s
úhlopříčkou 61 cm (24") a s podsvícením
LED

Přiveďte svou práci k životu díky monitoru HP Compaq LA2405x s podsvícením LED – prvotřídní výkonná
obrazovka v jednom flexibilním širokoúhlém provedení s praktickým připojením, které zvýší produktivitu
vašeho týmu.

Působivý výkon obrazovky

Očekávejte jasné a ostré obrazy v nativním rozlišení Full-HD 1920 x
1200 s více než 2M pixelů. Podsvícení LED pro vyšší spolehlivost,
odezva 5 ms a dynamický kontrastní poměr 3 000 000:1 povznáší
graficky náročné aplikace na novou úroveň.

Inspirováno produktivitou

Roztáhněte se přes obrazovku s úhlopříčkou 61 cm (24") a úhlem
170° horizontálně a 160° vertikálně pro snadnější používání více
oken. Vstupy VGA, DVI a DisplayPort spolu se 2 zabudovanými porty
USB a technologii plug-and-play poskytují snadné připojení.
Dosáhněte toho správného zobrazení s exkluzivním softwarem HP
Display Assistant. Nastavte jas, kontrast a teplotu barev a pomocí
funkce ochrana před krádeží zabraňte neoprávněnému přístupu díky
snadnému a podrobnému návodu.

Od základu flexibilní

Umožňuje použití počítače v mnoha různých pozicích díky možnosti
náklonu až o 35° a otočení až o 90°.
Používejte počítač v optimální výšce s možností nastavení až o 12
cm, nebo monitor snadno otočte a sdílejte obrazovku s kolegy.

Šetřete energii, snižte dopad na životní
prostředí

Navrženo s ohledem na životní prostředí: Sklo displeje bez obsahu
arsenu, podsvícení LED bez použití rtuti, materiály bez obsahu
BFR/PVC, vyhovuje normě ENERGY STAR®, je držitelem osvědčení
EPEAT® Gold a certifikace TCO 5.0

Zaštítěno společností HP

Spolehněte se na oceňované služby a podporu v podobě standardní
3leté omezené záruky společnosti HP.
Další možnosti jsou vám k dispozici prostřednictvím služeb HP Care
Pack.

Monitor LCD HP Compaq LA2405x s úhlopříčkou 61 cm
(24") a s podsvícením LED

Velikost displeje (úhlopříčka) 61 cm (24")
Úhel zobrazení

170° vodorovně; 160° svisle

Jas

250 cd/m²

Kontrastní poměr

1 000:1 statické; 3 000 000:1 dynamické

Rychlost odezvy

5 ms (zap/vyp)

Nativní rozlišení

1 920 × 1 200

Poměr stran

Širokoúhlé (16:10)

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Plug and Play; Volba jazyka; Tlačítka na obrazovce; Uživatelsky programovatelné

Vstupní signál

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Příkon

Vstupní napětí: Automatická detekce, 95 až 265 V stř.

Spotřeba

3 9 W (maximální), 29 W (typická), <0,5 W (pohotovostní režim)

Rozměry

Se stojanem: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm
Bez stojanu: 55,68 x 6,4 x 36,26 cm

Hmotnost

6,8 kg

Ergonomické funkce

Náklon: - 5 až +30°; Otočení: ±170°

Ekologické

Provozní teplota: 5 až 35 °C
Provozní vlhkost: Relativní vlhkost 20 až 80 %

Kompatibilita s požadavky na vyhovuje normě ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
energetickou efektivnost
Záruka

Podléhá záruce služeb HP, včetně standardní záruky 3–3–3 vztahující se po dobu 3 let na náhradní díly, po dobu 3 let na práci a po dobu 3 let na opravu
u zákazníka. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Monitor LCD HP Compaq LA2405x s
úhlopříčkou 61 cm (24") a s podsvícením LED
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Grafický adaptér USB HP

Společnost HP nabízí řadu volitelných produktů dodávaných zvlášť, které jsou navrženy tak, aby
doplňovaly naše monitory a celkově zlepšovaly práci s počítačem. Super kompaktní grafická redukce USB
od společnosti HP umožňuje připojit až šest monitorů zároveň, a zvýšit tak vaši produktivitu díky
možnosti pracovat současně s více spuštěnými aplikacemi. Použijte jednu redukci k propojení notebooku
nebo stolního počítače s druhým monitorem nebo několik redukcí k vzájemnému propojení několika
monitorů. Podporuje rozlišení do 1 920 x 1 080 (širokoúhlý) nebo 1 600 x 1 200 (tradiční).
Produktové číslo: NL571AA

Integrovaný stojan pracovního centra
HP pro ultratenký stolní počítač
a tenkého klienta

Stojan pro integrované pracovní centrum HP byl navržen s cílem maximalizovat využití omezeného místa
na stole bez nutnosti snížit výkonnost a produktivity. Stojan lze použít pro ultratenké počítače HP
Compaq řady 6005 a počítače HP řady 8000, tenké klienty HP a většinu displejů LCD HP s úhlopříčkou
43,18 až 60,96 cm* (17 až 24"), které jsou vybaveny standardními montážními konzolami VESA, (viz
seznam kompatibilních zařízení ve specifikacích produktu). *Displeje HP vážící 3,4 kg až 4,8 kg.
Produktové číslo: LH526AA

Audiopanel pro displeje HP

Snadno se připevňuje ke spodnímu okraji monitoru a rozšíří jej o multimediální funkce, včetně
stereofonních reproduktorů s plným zvukovým rozsahem a konektoru pro sluchátka.
Produktové číslo: NQ576AA

Rychloupínací držák HP pro displeje LCD

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní
displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku
či nástěnnému závěsu, a maximálně tak využít prostor.
Produktové číslo: EM870AA

5letá záruka, další pracovní den u
zákazníka

Získejte pro své zařízení pětiletou možnost opravy na místě následující pracovní den kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: U7935E
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