HP Compaq LA2405x 61 cm (24”)
LED-bakbelyst LCD-skjerm
Gi liv til arbeidet ditt Vi introduserer HP Compaq LA2405x LED-bakbelyst skjerm – Førsteklasses
skjermytelse levert i én fleksibel, widescreen-design med praktisk tilkobling som øker gruppens
produktivitet.

Imponerende skjermytelse

Du kan forvente skarp og klar visning i full HD med 1920 x 1200
innebygd skjermoppløsning og over 2 M piksler. LED-bakbelysning
for halvleder-pålitelighet, responstid på 5 ms og dynamisk
kontrastforhold på 3 000 000:1 fører grafikkintensive programmer til
et nytt nivå.

Inspirert av produktivitet

Spredt over 61 cm (24") (diagonalt) med 170° horisontal/160°
vertikal widescreen-visning gir forbedret databehandling i flere
vinduer. VGA, DVI- og DisplayPort-innganger pluss 2 innebygde
USB-porter gir enkel plug-&-play-tilkobling.
Få riktig utseende med eksklusiv HP Display Assistant-programvare.
Juster lysstyrke, kontrast og fargetemperatur, og aktiver
tyverisikring for å hindre uautorisert bruk med en enkel, trinnvis
veiledning.

Fokus på fleksibilitet

Har 35° vipp og 90° rotasjon for å tilfredsstille en rekke
databehandlingsposisjoner.
Juster høyden med en 12 cm (4,7") heis for databehandling i optimal
øyehøyde, eller sving og del skjermen med kolleger med en rask
dreining av selve skjermen.

Spar strøm, reduser påvirkningen

Utformet for å støtte miljøinitiativer: Arsenikkfritt skjermglass
Kvikksølvfri LED-bakbelysning BFR/PVC-frie materialer ENERGY
STAR®-kvalifisert EPEAT® Gold-registrert TCO 5.0-sertifisert

Støttet av HP

Stol på HPs prisvinnende service og støtte med en standard, 3 års
begrenset garanti.
Ekstra dekning er tilgjengelig gjennom HP Care Pack-tjenester.

HP Compaq LA2405x 61 cm (24”) LED-bakbelyst
LCD-skjerm

Skjermstørrelse (diagonalt)

61 cm (24")

Visningsvinkel

170° horisontal; 160° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 3000000:1 dynamisk

Responshastighet

5 ms på/av

Innebygd oppløsning

1920 x 1200

Sideforhold

Widescreen (16:10)

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Plug and Play; Språkvalg; Knapper på skjermen; Brukerprogrammerbare

Inngangssignal

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: Auto-innstilling, 95 til 265 V vs

Strømforbruk

3 9 W (maksimum), 29 W (typisk), <0,5 W (ventemodus)

Mål

Med fot: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm
Uten fot: 55,68 x 6,4 x 36,26 cm

Vekt

6,8 kg

Ergonomiske funksjoner

Vipp: - 5 til +30°; Sving: ±170°

Miljømessig

Temperatur ved drift: 5 til 35°C
Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert EPEAT® Gold

Garanti

Beskyttet av HP, inkludert en 3/3/3 begrenset standardgaranti (3 år deler, 3 år arbeid og 3 år service på stedet). Visse begrensninger og utelukkelser
gjelder.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for
HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser.
Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA.Lær
mer på www.hp.eu/monitors

4AA4-1055NOE, Oktober 2012

HP Compaq LA2405x 61 cm (24”)
LED-bakbelyst LCD-skjerm
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP USB-grafikkort

HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å utfylle skjermene dine og
forbedre den generelle databehandlingsopplevelsen. Den svært kompakte HP USB-grafikkadapteren
muliggjør tilkobling av opptil seks skjermer samtidig slik at du kan øke produktiviteten og utføre flere
oppgaver i flere åpne programmer. Bruk én adapter til å lage bro mellom en bærbar eller stasjonær PC
og en skjerm nummer to, eller bruk flere adaptere til å koble flere skjermer til hverandre. Støtter
oppløsninger opptil 1920 x 1080 (widescreen) eller 1600 x 1200 (tradisjonell).
Produktnummer: NL571AA

HP integrert arbeidssenterstativ for
ekstra tynn stasjonær PC og tynn
klient

Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset
bordplass uten at det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq
6005 Pro eller en supertynn stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer
fra HP på 17 til 24 tommer* (43,18 til 60,96 cm diagonalt, se under kompatibilitet i
hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. * HP-skjermer som veier 3,4 til 4,8 kg
(7,5 til 10,5 pund).
Produktnummer: LH526AA

HP LCD Speaker Bar

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia,
inkludert stereohøyttalere med fullverdig lydområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.
Produktnummer: NQ576AA

HP LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmontering

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible
HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et
veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.
Produktnummer: EM870AA

5 år neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker,
hvis problemet ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: U7935E
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