61 cm:n (24 tuuman) LED-taustavalaistu
HP Compaq LA2405x -nestekidenäyttö
Saat työsi elämään uuden LED-taustavalaistun HP Compaq LA2405x -näytön avulla. Huippuluokan näyttö
joustavassa laajakuvamuodossa ja kätevillä liitäntätoiminnoilla, jonka avulla tehostat työryhmäsi
tuottavuutta.

Erinomainen näytön suorituskyky

Terävä ja kirkas täysteräväpiirtokuva, alkuperäinen resoluutio 1 920
x 1 200, yli 2 megapikseliä. LED-taustavalaistu yhden tilan
luotettavuutta varten. 5 ms:n vasteajan ja 3 000 000:1 dynaamisen
kontrastisuhteen ansiosta graafisesti vaativia sovelluksia voidaan
käyttää aivan uudella tavalla.

Tuottavuuden innoittama

Hyödynnä lävistäjältään 61 cm:n (24 tuuman) näyttöä 170°
vaakasuuntaisella/160° pystysuuntaisella laajakuvakatselulla
parempaa usean ikkunan tietojenkäsittelyä varten. Vaivattomat
plug-and-play-liitännät VGA-, DVI- ja DisplayPort-tulojen sekä
kahden sisäisen USB-portin avulla.
Saat aikaan juuri sopivan kuvan yksinomaisen HP Display Assistant
-ohjelmiston avulla. Kirkkauden, kontrastin ja värilämpötilan säätö
sekä varkaudeneston käyttöönotto vaivattomasti vaiheittaisen
oppaan avulla luvattoman käytön estämiseksi.

Joustava suunnittelu

35° kallistus- ja 90° kääntöasetukset mahdollistavat usean eri
käyttöasennon.
Säädä korkeutta 12 cm:n (4,7 tuuman) nostotoiminnolla ihanteellista
katselukulmaa varten tai kierrä näyttöä jakaaksesi sen kollegoiden
kanssa näytön nopean kääntämisen ansiosta.

Säästät energiaa ja vähennät
vaikutustasi ympäristöön

Suunniteltu tukemaan ympäristöaloitteitasi: Arseeniton näytön lasi,
ei elohopeaa sisältävä LED-taustavalaistus, materiaaleissa ei
BFR:ää/PVC:tä, ENERGY STAR® -hyväksytty, EPEAT® Gold -rekisteröity
ja TCO 5.0 -sertifioitu.

HP:n tukema

Voit luottaa HP:n palkittuun palveluun ja tukeen kolmen vuoden
rajoitetulla vakiotakuulla.
Lisätakuut ovat saatavilla HP Care Pack -palveluiden kautta.

61 cm:n (24 tuuman) LED-taustavalaistu HP Compaq
LA2405x -nestekidenäyttö

Näytön koko (lävistäjä)

61 cm (24 tuumaa)

Katselukulma

170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1 kiinteä; 3000000:1 dynaaminen

Vasteaika

5 ms (päälle/pois)

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 200

Kuvasuhde

Laajakuva (16:10)

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; Plug and Play; Kielen valinta; Näytön painikkeet; Käyttäjän ohjelmoitavissa

Sisääntulosignaali

1 VGA; 1 DVI-D; 1 x DisplayPort

Virransyöttö

T ulojännite: Autom. nopeudentunnistus, 95–265 V AC

Virrankulutus

3 9 W (enintään), 29 W (normaali), <0,5 W (valmiustilassa)

Mitat

Jalustan kanssa: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm
Ilman jalustaa: 55,68 x 6,4 x 36,26 cm

Paino

6,8 kg

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: - 5 – +30°; Kierto: ±170°

Ympäristö

Käyttölämpötila: 5–35 °C
Käyttökosteus: 20–80 % RH

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksytty; EPEAT® Gold

Takuu

HP:n suojaama, mukaan lukien 3 vuoden vakiotakuu osille, 3 vuotta työlle ja 3 vuotta työlle asiakkaan tiloissa (3/3/3). Tietyt rajoitukset ja
poissulkemiset ovat voimassa.
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61 cm:n (24 tuuman) LED-taustavalaistu HP
Compaq LA2405x -nestekidenäyttö
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n USB-grafiikkasovitin

HP:lla on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai
parantaa kokonaissuoritusta. HP:n huippukätevä USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön
yhdistämisen samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten samanaikaista
käyttöä. Yhdellä sovittimella voi yhdistää kannettavan tai pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla
sovittimella voi yhdistää monta näyttöä toisiinsa. Resoluutiotuki enintään 1 920 x 1 080 (laajakuva) tai 1
600 x 1 200 (tavanomainen)
Tuotenumero: NL571AA

HP Integrated Work Center -jalusta
Ultra Slim Desktop ja Thin Clientille

HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä
suorituskyvystä tai tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan
pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24")
HP LCD -näytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien
mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.
Tuotenumero: LH526AA

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan
lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.
Tuotenumero: NQ576AA

HP:n LCD-näytön Quick Release
-toiminto

T urvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille,
yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin
tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.
Tuotenumero: EM870AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa
tietokoneesi tiloissasi seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7935E
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