HP Compaq LA2405x 61 cm (24") LED
Arkadan Aydınlatmalı LCD Monitör
İşinizi hayata geçirin HP Compaq LA2405x LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör ile tanışın – Ekibinizin
verimliliğini artıracak şekilde rahat bağlantı özelliğine sahip esnek, geniş ekranlı tek tasarımdan üstün
ekran performansı elde edin.

Etkileyici ekran performansı

1920 x 1200 yerel ekran çözünürlüğü ve 2M üzerinde piksel ile Tam
HD olarak keskin ve net görüntüler elde edin. Sabit durum
güvenilirliği için LED arkadan aydınlatma, 5ms hızında yanıt süresi ve
3.000.000:1 dinamik kontrast oranı ile yoğun grafik içeren
uygulamaları yeni bir düzeye taşır.

Verimlilik için tasarlanmıştır

Gelişmiş birden fazla pencereli bilgi işlem için 170° yatay/160° dikey
geniş ekran görüntüleme özelliği ile 61 cm diyagonal (24") görüntü
elde edin. VGA, DVI ve DisplayPort girişleri ile 2 yerleşik USB bağlantı
noktası takıp çalıştırabileceğiniz şekilde bağlantı kolaylığı sağlar.
Özel, HP Display Assistant yazılımı ile doğru görünüm elde edin.
Kolay adım adım bir kılavuz sayesinde parlaklığı, kontrastı ve renk
ısısını kontrol edin ve izinsiz kullanımı önleyecek şekilde hırsızlığa
karşı önlemler alın.

Esnekliğe odaklı tasarım

Çeşitli bilgisayarda çalışma pozisyonlarını karşılayacak şekilde 35°
eğme ve 90° döndürme seçeneği sunar.
Monitör kafasının 12 cm (4.7") yüksekliğe kadar kaldırılabilmesi
sayesinde göz seviyesinde en uygun çalışma ayarını elde edin veya
hızlıca dönme özelliği sayesinde ekranı döndürerek iş arkadaşlarınızla
paylaşın.

Enerjiden tasarruf edin, etkinizi azaltın

Çevresel girişimlerinizi destekleyecek şekilde tasarlanmıştır:
Arseniksiz ekran camı Cıva içermeyen LED arkadan aydınlatma
BFR/PVC içermeyen malzemeler ENERGY STAR® onaylı EPEAT® Gold
kayıtlı TCO 5.0 sertifikalı

HP tarafından desteklenir

HP'nin standart, 3 yıllık sınırlı garanti içeren ödüllü hizmetine ve
desteğine güvenin.
HP Care Pack Hizmetleri aracılığıyla ek kapsam olanağı
bulunmaktadır.

HP Compaq LA2405x 61 cm (24") LED Arkadan
Aydınlatmalı LCD Monitör

Monitör boyutu (diyagonal)

61 cm (24 inç)

Izlenebilir açı

170° yatay; 160° dikey

Parklaklık

250 g/m²

Kontrast oranı

1.000:1 statik; 3.000.000:1 dinamik

Yanıt hızı

5 ms açma/kapama

Gerçek çözünürlük

1920 x 1200

En boy oranı

Geniş ekran (16:10)

Ekran özellikleri

Yansımasız; Tak ve Çalıştır; Dil seçimi; Ekran üzeri düğmeler; Kullanıcı Tarafından Programlanabilir

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Giriş gücü

Giriş voltajı: Otomatik Algılama, 95 - 265 VAC

Güç Tüketimi

3 9 W (maksimum), 29 W (standart), <0,5 W (bekleme)

Boyutlar

Ayaklı: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm
Ayak hariç: 55,68 x 6,4 x 36,26 cm

Ağırlık

6,8 kg

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: - 5 ila +30°; Dönüş Açısı: ±170°

Çevresel

Çalıştırma sıcaklığı: 5 - 35°C
Çalıştırma nemi: % 20 - 80 BN

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli; EPEAT® Gold

Garanti

HP tarafından korunur, 3 yıl parça, 3 yıl işçilik ve 3 yıl yerinde servis (3/3/3) standart sınırlı garantisi içerir. Bazı kısıtlama ve istisnalar olabilir.
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HP Compaq LA2405x 61 cm (24") LED
Arkadan Aydınlatmalı LCD Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP USB Grafik Bağdaştırıcısı

HP, monitörlerimizi tamamlamak ve tüm bilgi işlem deneyimini geliştirmek üzere tasarlanmış çeşitli
isteğe bağlı ürünler sunar (her biri ayrı olarak satılır). Çok küçük boyutlu HP USB Grafik Adaptörü,
üretkenliği artırmanıza ve birçok açık uygulama üzerinde birden çok görev gerçekleştirmenize yardımcı
olmak için aynı anda altıya kadar ekran bağlantısına olanak sağlar. Dizüstü bilgisayar veya masaüstü
bilgisayar ile ikinci bir monitör arasında köprü kurmak için tek bir Adaptör ya da birçok ekranı birbirine
bağlamak için birden çok Adaptör kullanın. En fazla 1920 x 1080 (geniş ekran) veya 1600 x 1200
(geleneksel) çözünürlükleri destekler.
Ürün numarası: NL571AA

Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar ve İnce
İstemci için HP Entegre İş Merkezi
Standı

HP Tümleşik İş Merkezi Standı; HP Compaq 6005 Pro, 8000 Serisi HP Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar veya
HP İnce İstemci ve VESA standart bağlantı parçalı çoğu HP 17 - 24-inç* (43,18 - 60,96 cm) diyagonal LCD
monitörler (lütfen uyumluluk için Hızlı Teknik Özellikler belgesine bakın) için performans veya
üretkenlikten ödün vermeden sınırlı masa alanının en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olacak
biçimde tasarlanmıştır. * Ağırlığı 3,4 - 4,8 kg (7,5 - 10,5 lb) olan HP monitörler.
Ürün numarası: LH526AA

HP LCD Hoparlör Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak üzere tam multimedya
destek özellikleri eklemek için monitörünüzün ön yüzeyine sorunsuzca bağlayın.
Ürün numarası: NQ576AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü
ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve
duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.
Ürün numarası: EM870AA

5 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde
onarım hizmeti alın.
Ürün numarası: U7935E
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