Οθόνη LCD HP Compaq LA2405x 61 cm (24")
με οπισθοφωτισμό LED
Ζωντανέψτε την εργασία σας Παρουσίαση της οθόνης HP Compaq LA2405x με οπισθοφωτισμό LED Βέλτιστη απόδοση οθόνης, ευέλικτη σχεδίαση ευρείας οθόνης και πρακτική συνδεσιμότητα που
αυξάνουν την παραγωγικότητα της ομάδας σας.

Εντυπωσιακή απόδοση οθόνης

Απολαύστε ευκρινή και καθαρή προβολή Full HD με εγγενή ανάλυση
1920 x 1200 και πάνω από 2 εκατομμύρια pixel. Ο οπισθοφωτισμός
LED που παρέχει αυξημένη αξιοπιστία, ο χρόνος απόκρισης 5 ms και
η αναλογία δυναμικής αντίθεσης 3.000.000:1 μεταφέρουν τις
εφαρμογές με μεγάλες απαιτήσεις γραφικών σε νέο επίπεδο.

Έμπνευσή μας η παραγωγικότητα

Εκμεταλλευτείτε την ευρεία οθόνη 61 cm (24'') με οριζόντια κλίση
170° και κατακόρυφη κλίση 160° για βελτιωμένη χρήση πολλών
παραθύρων ταυτόχρονα. Οι είσοδοι VGA, DVI και DisplayPort και οι 2
ενσωματωμένες θύρες USB παρέχουν δυνατότητα απλής σύνδεσης
plug-and-play.
Πετύχετε την κατάλληλη εμφάνιση με το αποκλειστικό λογισμικό HP
Display Assistant. Ελέγξτε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τη
θερμοκρασία χρώματος και ενεργοποιήστε την αποτροπή κλοπής για
να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση χρησιμοποιώντας έναν
εύκολο και αναλυτικό οδηγό.

Σχεδίαση με στόχο την ευελιξία

Παρέχει δυνατότητα κλίσης 35° και περιστροφής 90° ώστε να
ικανοποιούνται διάφορες θέσεις χρήσης του υπολογιστή.
Προσαρμόστε το ύψος κατά 12 cm (4,7") για χρήση του υπολογιστή
στο βέλτιστο επίπεδο θέασης ή περιστρέψτε και μοιραστείτε την
οθόνη με συναδέλφους με μια γρήγορη κίνηση.

Εξοικονόμηση ενέργειας, λιγότερες
επιπτώσεις

Έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τις περιβαλλοντικές
πρωτοβουλίες: γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός
με λυχνίες LED χωρίς υδράργυρο, υλικά χωρίς BFR/PVC, πιστοποίηση
ENERGY STAR®, EPEAT® Gold registered και TCO 5.0

Με την υποστήριξη της ΗP

Βασιστείτε στη βραβευμένη εξυπηρέτηση και υποστήριξη της ΗΡ με
την τυπική περιορισμένη εγγύηση 3 ετών.
Διατίθεται πρόσθετη κάλυψη μέσα από τις υπηρεσίες HP Care Pack.

Οθόνη LCD HP Compaq LA2405x 61 cm (24") με
οπισθοφωτισμό LED

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

61 cm (24")

Γωνία θέασης

170° οριζόντια, 160° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

250 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 3000000:1 δυναμική

Ταχύτητα απόκρισης

5 ms ενεργ./απενεργ.

Εγγενής ανάλυση

1.920 x 1.200

Λόγος διαστάσεων

Ευρεία οθόνη (16:10)

Χαρακτηριστικά οθόνης

Aντιθαμβωτική, plug-and-play, επιλογή γλώσσας, κουμπιά oθόνης, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη

Σήμα εισόδου

1 VGA, 1 DVI-D, 1 DisplayPort

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: αυτόματη ανίχνευση, 95 έως 265 VAC

Κατανάλωση ρεύματος

3 9 W (μέγιστη), 29 W (τυπική), <0,5 W (αναμονή)

Διαστάσεις

Με βάση: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm
Χωρίς βάση: 55,68 x 6,4 x 36,26 cm

Βάρος

6,8 kg

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: - 5 έως +30°. Οριζόντια περιστροφή: ±170°

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Gold
ενέργειας
Εγγύηση

Προστατεύεται από την HP, συμπεριλαμβανομένης της τυπικής περιορισμένης εγγύησης 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση
(3/3/3). Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν
φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν
που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/monitors
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Οθόνη LCD HP Compaq LA2405x 61 cm (24")
με οπισθοφωτισμό LED
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Προσαρμογέας γραφικών USB HP

Η HP παρέχει προαιρετικά προϊόντα (πωλούνται ξεχωριστά) σχεδιασμένα να συμπληρώνουν τις οθόνες
μας και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία χρήσης υπολογιστή. Η εξαιρετικά συμπαγής κάρτα
γραφικών HP USB παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης έως έξι οθονών ταυτόχρονα ώστε να σας βοηθήσει
να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας και να κάνετε πολλές εργασίες ταυτόχρονα σε πολλές ανοιχτές
εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για να συνδυάσετε έναν φορητό ή επιτραπέζιο
υπολογιστή και μια δεύτερη οθόνη ή χρησιμοποιήστε πολλαπλούς προσαρμογείς για να συνδέσετε
διάφορες οθόνες μεταξύ τους. Υποστηρίζει αναλύσεις έως 1920 x 1080 (ευρεία οθόνη) ή 1600 x 1200
(κλασική).
Αριθμός προϊόντος: NL571AA

Βάση HP Integrated Work Center για
επιτραπέζιο υπολογιστή Ultra Slim και
Thin Client

Η Βάση HP Integrated Work Center είναι σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων
χώρων χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, φιλοξενώντας έναν επιτραπέζιο
υπολογιστή HP Compaq 6005 Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες
οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιν.* (43,18 έως 60,96 cm) (για τη συμβατότητα ανατρέξτε στις σύντομες
προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA. * Οθόνες HP με βάρος 3,4 kg έως 4,8 kg (7,5 έως 10,5
λίβρες).
Αριθμός προϊόντος: LH526AA

Γραμμή ηχείων LCD HP

Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης
πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή
για ακουστικά.
Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Ανάρτηση γρήγορης αποδέσμευσης
οθόνης LCD HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες
οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση,
βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.
Αριθμός προϊόντος: EM870AA

5 έτη επιτόπια υποστήριξη την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη,
εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: U7935E
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