HP Compaq LA2405x 61-cm (24-inch)
LED-backlit LCD-monitor
Breng uw werk tot leven Wij introduceren de HP Compaq LA2405x LED-backlit monitor – optimale
weergaveprestaties op een flexibel breedbeeldscherm met uitstekende aansluitmogelijkheden dat de
productiviteit van uw team verhoogt.

Indrukwekkende weergaveprestaties

Full HD met 1920 x 1200 standaard schermresolutie en ruim 2
miljoen pixels zorgen voor een scherpe, duidelijke weergave.
LED-backlit biedt solid-state betrouwbaarheid, een 5-ms responstijd
en 3.000.000 :1 dynamische contrastratio verbeteren de prestaties
bij grafisch-intensieve applicaties.

Geïnspireerd door productiviteit

61-cm (24-inch) diagonaal breedbeeldscherm met 170°
horizontale/160° verticale inkijkhoeken voor krachtig
computergebruik met meerdere vensters. VGA-, DVI- en
DisplayPort-ingangen plus 2 ingebouwde USB-poorten bieden
eenvoudige plug-en-play aansluiting.
De exclusieve HP Display Assistant software creëert precies de juiste
schermweergave. Stel helderheid, contrast en kleurtemperatuur in en
activeer diefstalpreventie met eenvoudige stapsgewijze instructies
om ongewenst gebruik te voorkomen.

Flexibel ontwerp

35° kantelbaar en 90° draaibaar om in alle gebruiksbehoeften te
vooorzien.
Gebruik de 12-cm (4,7-inch) slag om de optimale kijkhoogte in te
stellen of draai en kantel het scherm met een snelle beweging om
collega's te laten meekijken.

Bespaar energie, beperk uw impact

Ontworpen om uw milieu-initiatieven te ondersteunen: Arseenvrij
glazen scherm Kwikvrij LED-backlight BFR/PVC-vrije materialen
ENERGY STAR®-gekwalificeerd EPEAT® Gold-geregistreerd TCO
5.0-gecertificeerd

Ondersteund door HP

Vertrouw op HP's bekroonde service en support met standaard 3 jaar
garantie.
Aanvullende dekking is beschikbaar via HP Care Pack Services.

HP Compaq LA2405x 61-cm (24-inch) LED-backlit
LCD-monitor

Schermformaat (diagonaal)

61 cm (24 inch)

Beeldhoek

170° horizontaal; 160° verticaal

Helderheid

250 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 3.000.000:1 dynamisch

Responssnelheid

5 ms aan/uit

Standaardresolutie

1920 x 1200

Aspectratio

Breedbeeld (16:10)

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Plug-en-play; Taalkeuze; Schermtoetsen; Door gebruiker programmeerbaar

Invoersignaal

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Ingangsspanning

Ingangsspanning: Autosensing, 95 tot 265 V

Stroomverbruik

3 9 Watt (max), 29 Watt (gem), <0,5 Watt ( standby)

Afmetingen

Met voet: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm
Zonder voet: 55,68 x 6,4 x 36,26 cm

Gewicht

6800 gr

Ergonomische kenmerken

Kantelen: - 5 tot +30°; Draaien: ±170°

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf: 5 tot 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT® Gold

Garantie

Ondersteund door HP met een 3 jaar onderdelen, 3 jaar arbeid en 3 jaar on-site service (3/3/3) standaardgarantie. Bepaalde beperkingen en
uitsluitingen zijn van toepassing.
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HP Compaq LA2405x 61-cm (24-inch)
LED-backlit LCD-monitor
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP USB grafische adapter

HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als aanvulling op onze monitoren, om
uw computer nog prettiger te gebruiken. De super-compacte HP USB grafische adapter maakt het
mogelijk tot zes schermen tegelijk aan te sluiten om de productiviteit te verhogen en te multitasken met
verschillende geopende applicaties. Gebruik één adapter als aansluiting tussen een notebook of desktop
pc en een tweede monitor of meerdere adapters om diverse schermen op elkaar aan te sluiten.
Ondersteunt resoluties tot 1920 x 1080 (breedbeeld) of 1600 x 1200 (traditioneel).
Bestelnr.: NL571AA

HP Integrated Work Center standaard
voor ultra-slim desktop en thin client

De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureauruimte optimaal te
benutten zonder verlies van prestaties of productiviteit. De standaard biedt plaats aan een HP Compaq
6005 Pro of 8000 serie HP ultra-slim desktop pc of een HP thin client en de meeste HP 43,18- tot
60,96-cm* (17- tot 24-inch) diagonale HP LCD-monitoren (zie de lijst van compatibele modellen
hieronder) met standaard VESA montagebeugels. * HP monitoren met een gewicht van 3,4 kg tot 4,8 kg.
Bestelnr.: LH526AA

HP LCD luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te
voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe
hoofdtelefoonaansluiting.
Bestelnr.: NQ576AA

HP Quick Release voor LCD-monitor

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP
flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard,
beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.
Bestelnr.: EM870AA

5 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de
volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U7935E
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