Monitor LCD Retroiluminado LED de 61 cm
(24'')LA2405x HP Compaq
Dê vida ao seu trabalho Apresentando o Monitor Retroiluminado LED LA2405x HP Compaq – Desempenho
de ecrã de excelência fornecido num design de ecrã amplo e flexível com conectividade útil para aumentar
a produtividade da sua equipa.

Desempenho de ecrã impressionante

Espere imagens nítidas e precisas em Full-HD com resolução de ecrã
nativa 1920 x 1200 e mais de 2M pixeis. LED retroiluminado para
fiabilidade de estado sólido, tempo de resposta de 5ms e relação de
contraste dinâmico de 3.000.000:1 que leva as aplicações de gráficos
intensivos para um novo nível.

Inspirado pela produtividade

Estique-se com uma visualização de ecrã amplo de 61 cm na
diagonal (24") com visualização de 170° na horizontal/160° na
vertical para computação de vários monitores melhorada. Entradas
VGA, DVI e DisplayPort, mais 2 portas USB integradas, fornecem uma
conectividade simples de plug-and-play.
Obtenha o aspecto que é simplesmente o certo com software
exclusivo HP Display Assistant. Controle o brilho, o contraste e a
temperatura de cor e ative a disuação de roubo a fim de prevenir
utilização não autorizada, seguindo um fácil guia de passo-a-passo.

Design focado na flexibilidade

Oferece 35° de inclinação e 90° de preferências de rotação para
satisfazer uma variedade de posições de computação.
Altura ajustável com uma inclinação de 12 cm (4,7”) para
computação ao nível ocular de excelência, ou rode e partilhe o ecrã
com colegas com uma volta rápida do ecrã.

Poupe energia, reduza o impacto

Pensado para apoiar as suas iniciativas ambientais: Vidro de ecrã
sem arsénico, LED retroiluminado sem mercúrio e materiais livres de
BFR/PVC com qualificação ENERGY STAR®, registo EPEAT® Gold,
certificação TCO 5,0

Apoiado pela HP

Confie no serviço e assistência galardoados da HP com uma garantia
padrão limitada de 3 anos.
Está disponível cobertura adicional através dos serviços HP Care
Pack.

Monitor LCD Retroiluminado LED de 61 cm
(24'')LA2405x HP Compaq

Dimensão do ecrã (diagonal)

61 cm (24 pol.)

Ângulo de visualização

170° na horizontal; 160° na vertical

Luminosidade

250 cd/m²

Relação de contraste

1000:1 estático; 3000000:1 dinâmico

Taxa de resposta

5 ms on/off

Resolução nativa

1920 x 1200

Proporção

Panorâmico (16:10)

Características do ecrã

Anti-reflexo; Plug and Play; Seleção do idioma; Botões presentes no ecrã; Programável pelo utilizador

Sinal de entrada

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Potência de entrada

Tensão de entrada: Auto-sensor, 95 a 265 VAC

Consumo de Energia

3 9W (máximo), 29W (típico), <0.5W (standby)

Dimensões

Com base: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm
Sem base: 55,68 x 6,4 x 36,26 cm

Peso

6,8 kg

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: - 5° a +30°; Rotação: ±170°
Ambientais

Temperatura de funcionamento: 5 até 35 °C
Humidade de funcionamento: 20 a 80% HR

Conformidade com standards Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
de eficiência energética
Garantia

Protegido pela HP, incluindo garantia limitada padrão de 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra e 3 anos de assistência no local (3/3/3).
Aplicam-se determinadas restrições e limitações.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais
produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A
HP não se responsabiliza por quaisquer erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. ENERGY STAR é uma marca registada do governo dos
EUA.Saiba mais em www.hp.eu/monitors

4AA4-1055PTE, Outubro 2012

Monitor LCD Retroiluminado LED de 61 cm
(24'')LA2405x HP Compaq
Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador Gráfico USB HP

A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos separadamente) concebidos para
completar os nossos monitores e aumentar a experiência de computação de forma geral. O Adaptador
de Gráficos HP USB super compacto permite ligar até seis monitores em simultâneo, para o ajudar a
aumentar a produtividade e partilhar tarefas entre várias aplicações abertas. Utilize um adaptador para
ligar um portátil ou computador de secretária e o segundo monitor, ou utilize vários adaptadores para
ligar vários monitores entre si. Suporta resoluções até 1920 x 1080 (ecrã panorãmico) ou 1600 x 1200
(tradicional).
Número do produto: NL571AA

Suporte Work Center integrado HP para
Desktop Ultra Slim e Thin Client

O suporte Work Center HP integrado foi concebido para ajudar a maximizar a utilização do espaço
limitado da secretária sem comprometer o desempenho ou a produtividade acomodando um HP Compaq
6005 Pro, um PC Desktop HP Ultra-slim série 8000 ou um HP Thin Client e a maioria dos monitores LCD
HP de 17 a 24 polegadas* (43,18 a 60,96 cm) na diagonal (consulte a compatibilidade nas Quick Spec)
com suportes de montagem padrão VESA. * Monitores da HP que pesam 3,4 kg a 4,8 kg (7,5 lbs a 10,5
lbs).
Número do produto: LH526AA

Speaker Bar LCD HP

Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar funções de apoio multimédia
completas, incluindo colunas estéreo com amplitude sonora total e uma tomada externa para
auscultadores.
Número do produto: NQ576AA

Montagem monitor LCD com libertação
rápida HP

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em
conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de
parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.
Número do produto: EM870AA

5 anos Dia útil seguinte no local

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico
qualificado da HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.
Número do produto: U7935E
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