Φύλλο δεδομένων

Οθόνη LCD HP W1972a 47 cm (18,5") με
οπισθοφωτισμό LED
Έξυπνη αξία για έξυπνες επιχειρήσεις

Δώστε στην ομάδα σας τη δύναμη
του LED με τη μορφή μιας έξυπνης
επαγγελματικής οθόνης
κατασκευασμένης ώστε να
καλύπτει τις καθημερινές σας
ανάγκες.

Γνωρίστε το νέο σας συνεργάτη
● Καλύψτε τον ψηφιακό σας κόσμο σε λογική τιμή με την οθόνη LED 47 cm (18,5") που διαθέτει εξαιρετικά λεπτή
σχεδίαση που εξοικονομεί χώρο.
● Γρήγορη και εύκολη συνδεσιμότητα στις θύρες εισόδου VGA και DVI-D (με υποστήριξη HDCP) για τις συσκευές
που χρησιμοποιείτε συχνότερα.
● Με ενσωματωμένο ήχο για ήχο επαγγελματικού επιπέδου χωρίς την ακαταστασία των καλωδίων ή πρόσθετο
υλικό.
Τι μπορεί να κάνει η οθόνη LED για την επιχείρησή σας
● Ο οπισθοφωτισμός LED μειώνει τον αριθμό και το συνολικό μέγεθος των εξαρτημάτων στην οθόνη σας,
καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και εξασφαλίζει γρηγορότερη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σε σύγκριση με
τις οθόνες CCFL.
Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς
● Απολαύστε καθαρή εικόνα εξαιρετικής ποιότητας με ανάλυση οθόνης 1366 x 768, δυναμική αναλογία
αντίθεσης 3000000:11 και χρόνο απόκρισης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 5ms1.
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
● Η HP δημιουργεί επαγγελματικές οθόνες με γνώμονα το περιβάλλον. Συμβάλλετε στον περιορισμό των
επιπτώσεων που έχει η επιχείρησή σας στο περιβάλλον εξοικονομώντας ενέργεια σε όλο το γραφείο.
Με την υποστήριξη της ΗP
● Περιλαμβάνει τυπική, περιορισμένη εγγύηση 1 έτους. Διατίθεται πρόσθετη κάλυψη μέσα από τις υπηρεσίες HP
Care Pack2.
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Οθόνη LCD HP W1972a 47 cm (18,5") με οπισθοφωτισμό LED Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

B7M13AA; B7M13AS; B7M13AT

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

47,0 cm (18,5")

Γωνία θέασης

90° οριζόντια, 50° κατακόρυφα (10:1 ελάχιστη αναλογία αντίθεσης)

Φωτεινότητα

200 cd/m2

Λόγος αντίθεσης

600:1 στατική, 3000000:1 δυναμική

Ρυθμός απόκρισης

5 ms

Λόγος διαστάσεων

Ευρεία οθόνη (16:9)

Εγγενής ανάλυση

1366 x 768

Χαρακτηριστικά οθόνης

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

Σήμα εισόδου

DVI-D, VGA

Ισχύς εισόδου

100 έως 240 VAC, 50 ή 60 Hz

Κατανάλωση ισχύος

24 W μέγιστη, 18 W τυπική

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 44,61 x 17,02 x 33,95 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 44,61 x 4,75 x 28,15 cm
x Υ)
Βάρος

2,7 kg
(με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 μοίρες έως +19 μοίρες

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, χωρίς υδράργυρο

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Οθόνη LCD HP W1972a 47 cm (18,5") με οπισθοφωτισμό LED
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
Τρία έτη, επιτόπου 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: UD950E
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Οθόνη LCD HP W1972a 47 cm (18,5") με οπισθοφωτισμό LED
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και
περιορισμοί. Οι υπηρεσίες HP Care Pack επεκτείνουν τα συμβόλαια υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το προϊόν HP που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε το
εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών HP Care Pack στη διεύθυνση www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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