HP Compaq L2311c 58,4 cm:n (23")
kannettavan tietokoneen telakointinäyttö
HP Compaq L2311c 58,4 cm:n (23") kannettavan telakointinäyttö tarjoaa kannettavien käyttäjille yksinkertaisen ja nopean
pääsyn täydelliseen työpöytäkokemukseen: se sisältää sisäänrakennetun HD-web-kameran, video- ja äänitulot sekä
Ethernet- että SuperSpeed USB 3.0 -yhteydet innovatiivisessa ja tyylikkäässä näytöstä.

Kannettava tietokone päivitettynä

Kannettavien käyttäjät voivat laajentaa työpöytätilaansa helposti ottamalla
käyttöön uuden HP CompaqL2311c 58,4 cm:n (23 tuuman) kannettavan
telakointinäytön - full HD -tarkkuuksisen, LED-taustavalaistun LCD-näytön,
jossa on USB-mediaporttireplikointi.

Yksinkertaiset liitännät

Yhden SuperSpeed 3.0 USB-kaapelin näyttöratkaisu, jossa on integroitu
Ethernet, ääni- ja 4-porttinen USB-keskitin sekä HP Smart AC -tekniikka, joka
antaa virtaa tiettyihin HP-kannettaviin ja lataa niitä.

Viesti ympäri maailmaa

HP Compaq L2311c 58,4 cm (23") kannettavan telakointinäyttö sisältää sisäisen
720p HD -web-kameran, ja siinä on mukana HP MyRoom Business Edition
-ohjelmisto sekä tehokas Cyberlink YouCam -työkalu web-kameran käyttöön.

Tärkeimmät Eco-ominaisuudet

HP Compaq L2311c 23 tuuman (58,4 cm) kannettavan telakointinäyttö tekee
vaikutuksen: • Arseeniton näytön lasi • Elohopeaton näytön taustavalaistus

HP:n tuki, palvelu ja luotettavuus

Sisältää vakiona rajoitetun kolmen vuoden takuun, joka kattaa osat, työn sekä
huollon asiakkaan tiloissa. Saatavuus vaihtelee alueittain. Tietyt rajoitukset ovat
voimassa. Lisätietoja on saatavilla HP:n asiakastuesta.

HP Compaq L2311c 58,4 cm:n (23") kannettavan
tietokoneen telakointinäyttö

Näytön koko (lävistäjä)

58,4 cm (23 tuum.)

Katselukulma

170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1 kiinteä; 1000000:1 dynaaminen

Vasteaika

5 ms päälle/pois

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Kuvasuhde

Laajakuva (16:9)

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; Kielen valinta; Plug and play; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Säätimet näytössä

Sisääntulosignaali

1 USB 3.0 ylöspäin; 1 VGA

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

55 W (enintään), 38 W (tyypillinen), <1 W (valmiustilassa)

Mitat

Jalustan kanssa: 55,15 x 24,94 x 46,7 cm
Ilman jalustaa: 55,51 x 4,95 x 33,42 cm

Paino

6,55 kg

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5–30 °C; Kierto: ±180°

Ympäristö

Käyttölämpötila: 5–35 °C
Käyttökosteus: 20–80 % RH

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle sekä asiakkaan luona tapahtuvan huollon. Tietyt rajoitukset ovat
voimassa.

Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut
HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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HP Compaq L2311c 58,4 cm:n (23") kannettavan
tietokoneen telakointinäyttö
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n USB-grafiikkasovitin

HP:lla on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai
parantaa kokonaissuoritusta. HP:n huippukätevä USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön
yhdistämisen samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten samanaikaista
käyttöä. Yhdellä sovittimella voi yhdistää kannettavan tai pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla
sovittimella voi yhdistää monta näyttöä toisiinsa. Resoluutiotuki enintään 1 920 x 1 080 (laajakuva) tai 1
600 x 1 200 (tavanomainen)
Tuotenumero: NL571AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa
tietokoneesi tiloissasi seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7935E
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