Taulukot

HP W1972a lävistäjältään 47 cm:n (18,5 tuuman)
LED-taustavalaistu -nestekidenäyttö
Järkevä sijoitus järkeville yrityksille

Hyödynnä LED-tekniikan tehoa
töissä. Runsailla ominaisuuksilla
varustettu näyttö, joka selviää
arjen tietojenkäsittelytarpeista
mainiosti.

Tapaa uusi työkumppanisi
● Elä digitaalista elämääsi järkevään hintaan lävistäjältään 47 cm:n (18,5 tuuman) LED-näytöllä, jonka muotoilu on
erittäin ohut ja tilaa säästävä.
● Nopean ja helpon käyttöönoton mahdollistavat VGA- ja DVI-D-liitännät (HDCP-tuella) eniten käyttämillesi
lisälaitteille.
● Ja sisäänrakennettu yritysluokan äänentoisto ilman johtosotkua tai lisälaitteita.
Mitä LED voi tehdä yrityksellesi
● LED-taustavalaistus vähentää näytön osien määrää ja kokoa, kuluttaa vähemmän virtaa ja mahdollistaa
nopeamman käynnistyksen ja sammutuksen vaihtaminen CCFL-näyttöihin verrattuna.
Tinkimätöntä suorituskykyä
● Terävää ja laadukasta näytön suorituskykyä, johon voit luottaa. 1 366 x 768 näyttötarkkuus, 3 000 000:1
dynaaminen kontrastisuhde1 ja 5 ms:n on/off-reaktioaika1.
Ympäristötietoinen
● HP valmistaa yritysnäyttöjä ympäristöä ajatellen. Auta yritystänne vähentämään sen vaikutusta maapallon
ilmastoon ja säästämään samalla energiaa.
HP:n tukema
● Sisältää vakiona yhden vuoden rajoitetun takuun. Lisätakuut ovat saatavilla HP Care Pack2 -palveluiden kautta.
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

B7M13AA; B7M13AS; B7M13AT

Näytön koko (lävistäjä)

47,0 cm (18,5")

Katselukulma

90°, vaakasuunnassa; 50° pystysuunnassa (kontrastisuhde vähintään 10:1)

Kirkkaus

200 cd/m2

Kontrastisuhde

600:1 staattinen; 3000000:1 dynaaminen

Vasteaikasuhde

5 ms

Kuvasuhde

Laajakuva (16:9)

Alkuperäinen tarkkuus

1 366 x 768

Näytön ominaisuudet

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

Sisääntulosignaali

DVI-D; VGA

Virransyöttö

100–240 V AC; 50–60 Hz

Virrankulutus

enintään 24 W; tavallisesti 18 W

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

44,61 x 17,02 x 33,95 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 44,61 x 4,75 x 28,15 cm
(l × s × k)
Paino

2,7 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5–+19 astetta

Ympäristö

Arseeniton näytön lasi Ei elohopeaa;

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu sisältää yhden vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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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: UD950E
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Viestin alaviitteet
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat
palvelut. Valitse oikea palvelutaso HP-tuotteellesi käyttämällä HP Care Pack -palveluiden Lookup-työkalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla
osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
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