Monitor LCD HP Compaq LA2405x z
osvetlitvijo LED od zadaj in diagonalo 61
cm (24 palcev)

Poživite svoje delo z monitorjem HP Compaq LA2405x z osvetlitvijo LED od zadaj – vrhunsko delovanje
zaslona v prilagodljivi, širokozaslonski obliki z udobnimi možnostmi povezovanja, ki bodo povečale
produktivnost vaše ekipe.

Izvrstna učinkovitost zaslona

Zaradi polne visoke ločljivosti s privzeto ločljivostjo zaslona 1920 x
1200 in več kot 2 milijonoma slikovnih točk lahko pričakujete ostre in
jasne slike. Osvetlitev LED za zanesljivost, odzivni čas 5 ms ter
razmerje dinamičnega kontrasta 3.000.000:1 popeljejo aplikacije z
bogato grafiko na novo raven.

Navdahnjeno s produktivnostjo

Diagonala velikosti 61 cm (24") z možnostjo širokozaslonskega
ogleda 170° vodoravno/160° navpično za izboljšano računalništvo v
več oknih. Vhodi VGA, DVI in DisplayPort ter 2 vgrajenih vrat USB
omogočajo enostavno povezljivost »plug-and-play«.
Z ekskluzivno programsko opremo HP Display Assistant boste dobili
popoln pogled. Enostaven priročnik z navodili po korakih vam bo
pomagal nadzorovati svetlost, kontrast in temperaturo barv ter
omogočiti zaščito pred krajo in preprečevanje nepooblaščene
uporabe.

Oblika s poudarkom na prilagodljivosti

Nagniti ga je mogoče za 35°, zasukati pa za 90°, tako da lahko
preizkusite številne položaje.
Prilagodite višino z dvižnim sistemom velikosti 12 cm (4,7”) za
optimalno uporabo računalnika v višini oči, ali pa zasukajte zaslon ter
tako delite vsebino s sodelavci.

Prihranite energijo, zmanjšajte vpliv na
okolje

Oblikovano za podporo vaših okoljskih pobud: Steklo zaslona brez
arzena, osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra, brez materialov
BFR/PVC, skladnost s standardom ENERGY STAR®, oznaka EPEAT®
Gold, certifikat TCO 5.0

Podpora podjetja HP

Zanesite se na HP-jeve nagrajene storitve in podporo s standardno
3-letno omejeno garancijo podjetja.
Dodatno kritje je na voljo s storitvami HP Care Pack.

Monitor LCD HP Compaq LA2405x z osvetlitvijo LED
od zadaj in diagonalo 61 cm (24 palcev)

Velikost zaslona (diagonala)

61 cm (24")

Kot gledanja

170° vodoravno; 160° navpično

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 3000000 : 1

Odzivnost

5 ms vkl/izkl

Privzeta ločljivost

1920 x 1200

Razmerje širine/višine

Širokozaslonsko (16:10)

Funkcije zaslona

Proti bleščanju; Plug and Play; Izbira jezika; Gumbi na zaslonu; Programsko nastavljiv po meri

Vhodni signal

1 vrata VGA; 1 vrata DVI-D; 1 vrata DisplayPort

Vhodna moč

Vhodna napetost: Samodejno zaznavanje, 95 do 265 V izmeničnega toka

Poraba energije

3 9 W (največ), 29 W (običajno), < 0,5 W (stanje pripravljenosti)

Mere

S podstavkom: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm
Brez podstavka: 55,68 x 6,4 x 36,26 cm

Teža

6,8 kg

Ergonomske funkcije

Nagib: –5 do 30°; Vodoravni zasuk: ±170°

Okolju prijazno

Delovna temperatura: od 5 do 35°C
Vlažnost zraka pri uporabi: od 20 do 80 % RH

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza standardu ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Garancija

Izdelki so zaščiteni s storitvami HP, vključno s standardno 3-letno garancijo (3/3/3) za dele, delo in popravilo na kraju uporabe. Veljajo lahko določene
omejitve in izključitve.
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Monitor LCD HP Compaq LA2405x z
osvetlitvijo LED od zadaj in diagonalo 61 cm (24 palcev)
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Grafični adapter HP USB

HP ponuja različne izbirne izdelke (vsi v prodaji posebej), ki dopolnjujejo monitorje in na splošno
izboljšujejo vaše računalniške izkušnje. Majhen grafični vmesnik HP USB omogoča povezovanje do 6
zaslonov hkrati, s čimer vam pomaga povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami.
Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali namiznega računalnika in drugega monitorja ali več
vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov. Podpira ločljivosti do 1920 x 1080 (širok zaslon) ali
1600 x 1200 (običajno).
Številka izdelka: NL571AA

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno
središče za ultratanek namizni
računalnik in za lahkega odjemalca

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za ultratanke namizne računalnike HP
Compaq 6005 Pro ali 8000 Series ali lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno
diagonalo* (43,18 do 60,96 cm) (za združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in
omogoča največji izkoristek prostora na mizi, pri tem pa ne ogroža delovanja ali produktivnosti. *
monitorji HP s težo od 3,4 do 4,8 kg (7,5 do 10,5 funta).
Številka izdelka: LH526AA

Nastavek HP LCD Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore,
vključno s stereo zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.
Številka izdelka: NQ576AA

Mehanizem za zaslon LCD Quick
Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi
s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo,
nosilec ali vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.
Številka izdelka: EM870AA

5-letna garancija za popravilo naslednji
dan na domu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.
Številka izdelka: U7935E
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