Οθόνη HP Compaq L2311c 58,4 cm (23") για
σύνδεση σε φορητό υπολογιστή
Η οθόνη HP Compaq L2311c 58,4 cm (23") για σύνδεση σε φορητό υπολογιστή προσφέρει στους χρήστες φορητών
υπολογιστών εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε εμπειρία επιτραπέζιου υπολογιστή με ενσωματωμένη κάμερα Web HD,
εισόδους εικόνας και ήχου, συνδέσεις Ethernet και SuperSpeed USB 3.0 από μία πρωτοποριακή και κομψή οθόνη.

Αναβαθμισμένη χρήση φορητού
υπολογιστή

Οι χρήστες φορητών υπολογιστών μπορούν να μετατρέψουν εύκολα τον
φορητό υπολογιστή τους σε επιτραπέζιο με την νέο Οθόνη HP Compaq L2311c
58,4 cm (23") για σύνδεση σε φορητό υπολογιστή – μια ολοκληρωμένη λύση
οθόνης LCD με HD, οπισθοφωτισμό LED και καθολική αναπαραγωγή θυρών
μέσων USB.

Απλοποιημένη συνδεσιμότητα

Ενιαία λύση οθόνης με καλώδιο USB 3.0 SuperSpeed, ενσωματωμένο Ethernet,
ήχο, διανομέα USB 4 θυρών και τεχνολογία HP Smart AC για την τροφοδοσία και
φόρτιση επιλεγμένων φορητών υπολογιστών HP.

Επικοινωνήστε σε όλο τον κόσμο

Η οθόνη HP Compaq L2311c 58,4 cm (23") για σύνδεση σε φορητό υπολογιστή
διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα web 720p HD και συνοδεύεται από τις
εφαρμογές λογισμικού HP MyRoom business edition και Cyberlink YouCam για
παραγωγική χρήση της κάμερας web.

Eco-Highlights

Η οθόνη HP Compaq L2311c 58,4 cm (23") για σύνδεση σε φορητό υπολογιστή
κερδίζει τις εντυπώσεις με τα εξής χαρακτηριστικά της: • Γυάλινη επιφάνεια
χωρίς αρσενικό • Οπισθοφωτισμός LED χωρίς υδράργυρο

Υποστήριξη, εξυπηρέτηση και αξιοπιστία
HP

Περιλαμβάνει μια τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών για ανταλλακτικά,
εργασία και επιτόπια υποστήριξη. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με τη
χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις. Για λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της HP.

Οθόνη HP Compaq L2311c 58,4 cm (23") για σύνδεση
σε φορητό υπολογιστή

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

58,4 cm (23")

Γωνία θέασης

170° οριζόντια, 160° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

250 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 1000000:1 δυναμική

Ταχύτητα απόκρισης

5 ms ενεργ./απενεργ.

Εγγενής ανάλυση

1920 x 1080

Λόγος διαστάσεων

Ευρεία οθόνη (16:9)

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, Plug and Play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη

Σήμα εισόδου

1 USB 3.0 upstream, 1 VGA

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ρεύματος

55 W (μέγιστη), 38 W (τυπική), <1 W (αδράνεια)

Διαστάσεις

Με βάση: 55,15 x 24,94 x 46,7 cm
Χωρίς βάση: 55,51 x 4,95 x 33,42 cm

Βάρος

6,55 kg

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +30°, Οριζόντια περιστροφή: ±180°

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση για 3 έτη. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και
εξαιρέσεις.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP
Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας
προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν
φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/monitors
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Οθόνη HP Compaq L2311c 58,4 cm (23") για
σύνδεση σε φορητό υπολογιστή
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Προσαρμογέας γραφικών USB HP

Η HP παρέχει προαιρετικά προϊόντα (πωλούνται ξεχωριστά) σχεδιασμένα να συμπληρώνουν τις οθόνες
μας και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία χρήσης υπολογιστή. Η εξαιρετικά συμπαγής κάρτα
γραφικών HP USB παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης έως έξι οθονών ταυτόχρονα ώστε να σας βοηθήσει
να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας και να κάνετε πολλές εργασίες ταυτόχρονα σε πολλές ανοιχτές
εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για να συνδυάσετε έναν φορητό ή επιτραπέζιο
υπολογιστή και μια δεύτερη οθόνη ή χρησιμοποιήστε πολλαπλούς προσαρμογείς για να συνδέσετε
διάφορες οθόνες μεταξύ τους. Υποστηρίζει αναλύσεις έως 1920 x 1080 (ευρεία οθόνη) ή 1600 x 1200
(κλασική).
Αριθμός προϊόντος: NL571AA

3 έτη επιτόπια υποστήριξη την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο
τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: U7935E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν
φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/hpoptions
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