HP Compaq LA2405x 61 cm-es (24"-es)
LED-es háttér-világítású LCD monitor
Dolgozzon hatékonyan! Bemutatjuk a HP Compaq LA2405x LED-es háttér-világítású monitort – elsőrangú
képet nyújtó rugalmas, szélesvásznú monitor kényelmes csatlakozási lehetőségekkel a hatékony
munkához.

Meggyőző képminőség

Az 1920 x 1200 képpontos, full HD felbontású, több mint 2 millió
képpont megjelenítésére képes kijelző éles, tiszta képet biztosít. A
félvezető-alapú panel megbízható működéséhez használt LED-es
háttérvilágítás, az 5 ms-es válaszidő és 3 000 000:1 dinamikus
kontrasztarány új szintre emeli a grafikaintenzív alkalmazásokat.

A hatékony munka érdekében

A 61 cm-es (24"-es) képátlójú, vízszintesen 170°-os, függőlegesen
160°-os betekintési szögű szélesvásznú képernyőn több ablak is
megjeleníthető. A VGA, DVI és DisplayPort bemenet, valamint a 2
beépített USB port révén a monitor egyszerű plug-and-play
csatlakozást biztosít.
Az exkluzív HP Display Assistant szoftverrel beállíthatja a kívánt
képet. Szabályozhatja a fényerőt, a kontrasztot és a
színhőmérsékletet, és engedélyezheti a jogosulatlan használatot
megakadályozó „tolvajelrettentő” funkciót, melyet a lépéseket
bemutató egyszerű útmutató ismertet.

Beépített rugalmasság

A kívánt pozíció eléréséhez a monitor akár 35°-kal megdönthető és
90°-kal elforgatható.
A szemmel egy szintben lévő, optimális pozíció eléréséhez a monitor
akár 12 cm-rel is magasabbra helyezhető, a monitor elfordításával
pedig a képernyő a kollégáknak is megmutatható.

Kevesebb energia, kisebb
környezetterhelés

Támogatja a környezetvédelmi kezdeményezéseket: Arzénmentes
kijelzőüveg Higanymentes LED-es háttérvilágítás BFR-/PVC-mentes
anyagok ENERGY STAR® minősítés EPEAT® Gold minősítés TCO 5.0
minősítés

Támogatás a HP-tól

A HP standard, 3 év korlátozott garanciája megbízható, díjnyertes
szolgáltatást és támogatást nyújt.
A HP Care Pack szolgáltatásokkal fokozott biztonság érhető el.

HP Compaq LA2405x 61 cm-es (24"-es) LED-es
háttér-világítású LCD monitor

Képernyőméret (átlós)

61 cm (24")

Megtekintési szög

170° vízszintes; 160° függőleges

Fényerő

250 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 3 000 000:1 dinamikus

Válaszidő

5 ms be/ki

Natív felbontás

1920 x 1200

Oldalarány

Széles képernyős (16:10)

Megjelenítési jellemzők

Tükröződéscsökkentő; Plug and Play; Nyelvválasztás; A képernyőn megjelenő gombok; Felhasználó által programozható

Bemeneti jel

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: Automatikus érzékelés, 95–265 V~

Energiafogyasztás

3 9 W (maximális), 29 W (jellemző), <0,5 W (készenléti állapot)

Méretek

Talppal együtt: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm
Talp nélkül: 55,68 x 6,4 x 36,26 cm

Súly

6,8 kg

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: - 5° – +30°; Elfordítás: ±170°

Környezeti

Működési hőmérséklet: 5–35°C
Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítés; EPEAT® Gold

Garancia

HP védelem: 3 éves alkatrészekre, 3 éves javításra és 3 éves helyszíni szervizre (3/3/3) vonatkozó, szabványos korlátozott garancia. A szolgáltatásra
bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre
és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen
alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési
hibákért vagy hiányosságokért.
A Microsoft és a Windows a Microsoft cégcsoport védjegye. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett
védjegy.További tájékoztatás: www.hp.eu/monitors
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HP Compaq LA2405x 61 cm-es (24"-es)
LED-es háttér-világítású LCD monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP USB grafikus adapter

A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes élmény fokozásához tervezett
terméket kínál (mindegyik külön vásárolható meg). A szuperkicsi HP USB grafikus adapter lehetővé teszi
legfeljebb hat kijelző egyidejű csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidejűleg megnyitott
alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel egy noteszgép vagy személyi számítógép és egy
második monitor köthető össze, míg több adapterrel számos kijelző csatlakoztatható egymáshoz.
Maximum 1920 x 1080 (szélesvásznú) vagy 1600 x 1200 képpontos (hagyományos) felbontás.
Termékszám: NL571AA

HP integrált Work Center állvány
ultravékony asztali géphez és vékony
klienshez

A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló
korlátozott helyet, mindezt a teljesítmény és a produktivitás feláldozása nélkül. Az állvány egy HP
Compaq 6005 Pro számítógép, 8000 sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens,
valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes* (43,18–60,96 cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a
kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú rögzítőkonzolokat tartalmaz. * 3,4–4,8
kg tömegű HP monitorok.
Termékszám: LH526AA

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes
hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.
Termékszám: NQ576AA

HP LCD Monitor gyorskioldó rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP
vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely
kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb
kihasználhatóságát.
Termékszám: EM870AA

5 éves, következő munkanapos
helyszíni támogatás

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi helyszíni
javítást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.
Termékszám: U7935E
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