61 cm (24-palcový) LCD monitor HP
Compaq LA2405x s podsvietením LED
Realizujte svoje nápady pomocou monitora HP Compaq LA2405x s podsvietením LED, ktorý poskytuje
špičkový výkon a vyznačuje sa flexibilným širokouhlým dizajnom a pohodlným pripojením, čo umožňuje
zvýšiť produktivitu vášho tímu.

Pôsobivý výkon obrazovky

Poskytuje ostré a jasné zobrazenie s rozlíšením Full HD s pôvodným
rozlíšením monitora 1 920 x 1 200 a viac ako 2 milióny pixelov.
Kvalitné podsvietenie LED, čas odozvy 5 ms a dynamický kontrastný
pomer 3 000 000:1 umožňujú zobrazenie graficky náročných aplikácií
na novej úrovni.

Inšpirované dosahovaním produktivity

Využite celú plochu monitora s uhlopriečkou 61 cm (24 palcov) so
širokouhlým zobrazením v uhle 170° vo vodorovnom a 160° vo
zvislom smere, ktoré umožňuje pokročilú prácu vo viacerých oknách.
Vstupy VGA, DVI a DisplayPort a 2 vstavané porty USB umožňujú
jednoduché pripojenie plug and play.
Získajte najlepšie možné zobrazenie pomocou exkluzívneho softvéru
HP Display Assistant. Nastavte optimálny jas, kontrast a teplotu
farieb a pomocou zrozumiteľného podrobného návodu zapnite
funkciu Theft Deterrence, ktorá znemožní používanie
neoprávnenému používateľovi.

Dizajn zameraný na flexibilitu

Zmena sklonu až o 35° a otočenie až o 90° umožňuje nastaviť širokú
škálu polôh monitora.
Nastavte polohu monitora posunutím nahor alebo nadol až o 12 cm
(4,7 palca), aby bol v optimálnej úrovni očí. Rýchlym otočením
monitora do strán môžete monitor zdieľať s kolegami.

Úspora energie a zníženie záťaže

Navrhnutý na podporu vašich environmentálnych iniciatív: sklo
monitora bez obsahu arzénu, podsvietenie LED bez obsahu ortuti,
materiály bez obsahu BFR/PVC, vyhovuje požiadavkám programu
ENERGY STAR®, registrovaný ako EPEAT® Gold, certifikácia TCO 5.0

S podporou HP

Spoľahnite sa na oceňovanú službu a podporu so štandardnou
3-ročnou obmedzenou zárukou od spoločnosti HP.
K dispozícii je doplnkové krytie prostredníctvom služieb HP Care
Pack.

61 cm (24-palcový) LCD monitor HP Compaq LA2405x
s podsvietením LED

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

61 cm (24")

Uhol pohľadu

170° horizontálne; 160° vertikálne

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

1 000 : 1 statický; 3 000 000 : 1 dynamický

Rýchlosť odpovede

5 ms zap/vyp

Natívne rozlíšenie

1 920 x 1 200

Aspect ratio (Pomer strán)

Širokouhlé (16:10)

Charakteristika displeja

Antireflexný; Plug and Play; výber jazyka; tlačidlá na obrazovke; používateľsky programovateľné

Vstupný signál

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Príkon

Vstupné napätie: 95 až 265 V AC, automatická detekcia

Spotreba energie

3 9 W (maximálne), 29 W (bežná prevádzka), <0,5 W (pohotovostný režim)

Rozmery

So stojanom: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm
Bez stojana: 55,68 x 6,4 x 36,26 cm

Hmotnosť

6,8 kg

Ergonomické vlastnosti

Sklon: - 5 až +30°; otáčanie: ±170°

Okolitý

Prevádzková teplota: 5 až 35 °C
Prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Zhoda s normami energetickej Spĺňa normu ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
efektívnosti
Záruka

Chránené službami HP, vrátane štandardnej obmedzenej záruky 3 ročných častí, 3 ročnej práce a 3 ročného internetového servisu (3/3/3). Platia určité
obmedzenia a výnimky.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je
zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených
štátov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/monitors
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61 cm (24-palcový) LCD monitor HP Compaq
LA2405x s podsvietením LED
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
USB Grafický adaptér HP

Spoločnosť HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne), ktoré sú
navrhnuté tak, aby spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový zážitok z používania počítača.
Superkompaktný USB grafický adaptér HP umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť
vašu produktivitu a zlepšiť súbežnú prácu v niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér
na premostenie medzi notebookom alebo stolným počítačom a druhým monitorom, alebo používajte
viac adaptérov na vzájomné pripojenie niekoľkých displejov. Podporované rozlíšenie do 1 920 x 1 080
(širokouhlé zobrazenie) alebo 1 600 x 1 200 (bežné zobrazenie).
Číslo produktu: NL571AA

Stojan integr. prac. centra HP pre
ultratenké stolové počítače a počítače
typu tenký klient

Vstavaný stojan pracovného strediska HP je určený pre maximalizáciu využitia obmedzeného priestoru
na pracovnom stole bez obetovania výkonu a produktivity s podporou ultra tenkých stolných počítačov
HP Compaq radu 6005 Pro alebo 8000 alebo tenkých klientov HP a väčšiny LCD monitorov HP s
uhlopriečkou 17 až 24-palcov* (43,18 až 60,96 cm) (pozri informácie o kompatibilite v špecifikáciách) so
štandardnými montážnymi konzolami VESA. * Monitory HP s hmotnosťou 3,4 kg až 4,8 kg (7,5 lbs až 10,5
lbs).
Číslo produktu: LH526AA

Reproduktorový panel HP LCD Speaker
Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá
vrátane stereo reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.
Číslo produktu: NQ576AA

Monitor HP LCD montáž s rýchlym
uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA,
kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný
stojan, konzolu alebo namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.
Číslo produktu: EM870AA

5-ročná záruka v nasledujúci pracovný
deň, u zákazníka

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na
nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov.
Číslo produktu: U7935E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je
zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených
štátov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/hpoptions
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