Monitor LCD HP Compaq LA2405x o
przekątnej 61 cm (24 cali) z
podświetleniem LED

Ożywienie w pracy: Przedstawiamy monitor HP Compaq LA2405x z podświetleniem LED – najwyższej
jakości wyświetlacz w elastycznej, panoramicznej konstrukcji z wygodnymi opcjami łączności,
pozwalający zwiększyć produktywność Twojego zespołu.

Imponująca wydajność

Ostry, wyrazisty obraz Full-HD na ekranie o rozdzielczości matrycy
1920 x 1200 z ponad 2 milionami pikseli. Niezawodność
podświetlenia LED, czas reakcji 5 ms i współczynnik kontrastu
dynamicznego 3 000 000:1 wprowadzają wymagające graficznie
aplikacje na nowy poziom.

Stworzony z myślą o produktywności

Pełna widoczność w przekątnej 61 cm (24") i panoramicznym widoku
170° w poziomie/160° w pionie ułatwiająca pracę w wielu oknach.
Złącza VGA, DVI oraz DisplayPort plus 2 wbudowane porty USB
zapewniają łatwą łączność z urządzeniami typu Plug-and-Play.
Możliwość dostosowania wyglądu do swoich potrzeb przy pomocy
wyjątkowego oprogramowania HP Display Assistant. Sterowanie
jasnością, kontrastem i ciepłotą kolorów oraz zabezpieczenia
przeciwko nieupoważnionemu dostępowi z pomocą łatwego
przewodnika krok po kroku.

Elastyczna konstrukcja

Dostępny zakres nachylenia 35° i obrotu 90°, umożliwiające pracę w
różnych pozycjach.
Możliwość dostosowania wysokości w zakresie 12 cm (4,7") w celu
uzyskania optymalnej wysokości na poziomie oczu lub udostępniania
ekranu współpracownikom poprzez szybki obrót monitora.

Oszczędność energii, mniejszy wpływ na
środowisko

Zaprojektowany z myślą o inicjatywach ekologicznych: Panel
wyświetlacza niezawierający arsenu Bezrtęciowe podświetlenie LED
Nie zawiera związków BFR/PCW Certyfikat ENERGY STAR® Certyfikat
EPEAT® Gold TCO 5.0

Wsparcie HP

Nagradzany program wsparcia i pomocy technicznej ze standardową,
3-letnią gwarancją ograniczoną HP.
Dodatkowe gwarancje są dostępne w ramach pakietu usług HP Care
Pack.

Monitor LCD HP Compaq LA2405x o przekątnej 61 cm
(24 cali) z podświetleniem LED

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

61 cm (24")

Kąt podglądu

170° w poziomie; 160° w pionie

Jasność

250 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 3000000:1 dynamiczny

Poziom reakcji

5 ms (wł./wył.)

Rozdzielczość własna

1920 x 1200

Współczynnik kształtu

Szeroki ekran (16:10)

Funkcje wyświetlacza

Antyodblaskowy; Funkcja Plug and Play; Wybór języka; Przyciski na ekranie; Ustawiane przez użytkownika

Sygnał wejściowy

1 port VGA; 1 port DVI-D; 1 złącze DisplayPort

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: Automatyczne ustalanie napięcia wejściowego, zakres 95–265 V

Pobór mocy

Zasilacz 3 9 W (maks.), 29 W (typowy), <0,5 W (tryb oczekiwania)

Wymiary

Z podstawą: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm
Z podstawą: 55,68 x 6,4 x 36,26 cm

Waga

6,8 kg

Ergonomia

Nachylenie: Od - 5 do +30°; Obrót: ±170°

Ochrona środowiska

Temperatura pracy: Od 5 do 35°C
Wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Modele z certyfikatem ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Gwarancja

Standardowa ograniczona gwarancja — 3 lata na części, 3 lata na robociznę i 3 lata na naprawy w miejscu instalacji (3/3/3) z serwisem HP.
Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami.
Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy kapitałowej Microsoft. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu
Stanów Zjednoczonych.Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/monitors
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Monitor LCD HP Compaq LA2405x o
przekątnej 61 cm (24 cali) z podświetleniem LED
Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Karta graficzna USB HP

HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie), które stanowią dopełnienie
monitora i usprawniają korzystanie z komputera. Niewielki adapter HP USB Graphics Adapter umożliwia
podłączenie nawet 6 monitorów oraz zwiększenie produktywności i wielozadaniowości dzięki obsłudze
wielu aplikacji jednocześnie. Za pomocą jednego adaptera można połączyć notebook lub komputer
biurkowy z drugim monitorem, a stosując kilka adapterów, można połączyć kilka monitorów. Obsługuje
rozdzielczość do 1920 x 1080 (panoramiczny) lub 1600 x 1200 (tradycyjny).
Numer produktu: NL571AA

Stojak HP Integrated Work Center do
komputera biurkowego Ultra Slim i
terminala Thin Client

Stojak HP Integrated Work Center Stand pomaga optymalnie wykorzystać ograniczone miejsce na biurku
bez szkody dla wydajności lub produktywności — można w nim zamontować za pomocą standardowych
uchwytów mocujących VESA komputer biurkowy HP Compaq 6005 Pro lub HP Ultra-slim z serii 8000 albo
terminal HP Thin Client oraz większość monitorów LCD HP o przekątnej od 43,18 do 60,96 cm (17–24
cale*) (zob. informacje dot. zgodności zamieszczone w skróconych danych technicznych). * Monitory HP
o wadze od 3,4 kg do 4,8 kg.
Numer produktu: LH526AA

Listwa HP LCD Speaker Bar

Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji
multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz
zewnętrzne gniazdo słuchawek.
Numer produktu: NQ576AA

Uchwyt mocujący HP Quick Release do
monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze
standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość
zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i
optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.
Numer produktu: EM870AA

Serwis u klienta w następnym dniu
roboczym przez 5 lat

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem
na miejsce w następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP. Usługa ta jest
dostępna przez 5 lat.
Numer produktu: U7935E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami.
Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy kapitałowej Microsoft. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu
Stanów Zjednoczonych.Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/hpoptions
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