Datasheet

HP W1972a 47-cm (18,5-inch) LED-backlit
LCD-monitor
Meerwaarde voor slimme bedrijven

Geef uw team een slimme business
monitor met de kracht van LED en
alles wat u voor dagelijks
computergebruik nodig heeft.

Maak kennis met uw nieuwe collega
● Geniet voordelig van alle digitale mogelijkheden met een ultra-plat, ruimtebesparend 47-cm (18,5-inch)
diagonaal LED-scherm.
● U kunt de apparaten die u het meest gebruikt snel en eenvoudig via VGA en DVI-D (met HDCP-ondersteuning)
aansluiten.
● Compleet met ingebouwde audio voor hoogwaardig geluid zonder veel kabels of extra hardware.
Wat kan LED voor uw bedrijf betekenen
● Dankzij de LED-backlightingtechnologie bevat de monitor minder en kleinere onderdelen, verbruikt hij minder
stroom en schakelt hij sneller in en uit dan een CCFL-monitor.
Compromisloze prestaties
● U bent verzekerd van een heldere weergavekwaliteit met een schermresolutie van 1366 x 768, 3.000.000 :1
dynamische contrastratio1 en een aan/uit responstijd van 5 ms1.
Milieubewust
● HP denkt bij het ontwerpen van business monitoren ook aan het milieu. Maak uw bedrijf milieuvriendelijker en
gebruik minder stroom in uw kantooromgeving.
Ondersteund door HP
● Inclusief 1 jaar standaard garantie. Aanvullende dekking is beschikbaar via HP Care Pack2 Services.
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HP W1972a 47-cm (18,5-inch) LED-backlit LCD-monitor Specificatietabel

Bestelnr.

B7M13AA; B7M13AS; B7M13AT

Schermformaat (diagonaal)

47 cm (18,5 inch)

Beeldhoek

90° horizontaal; 50° verticaal (10:1 minimum contrastverhouding)

Helderheid

200 cd/m2

Contrastverhouding

600:1 statisch; 3000000:1 dynamisch

Responspercentage

5 ms

Aspectratio

Breedbeeld (16:9)

Standaardresolutie

1366 x 768

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Taalkeuze; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar; Instelmogelijkheden op scherm

Invoersignaal

DVI-D; VGA

Ingangsspanning

100 tot 240 V; 50 of 60 Hz

Stroomverbruik

Max 24 Watt; Gem 18 Watt

Afmetingen met standaard (b 44,61 x 17,02 x 33,95 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 44,61 x 4,75 x 28,15 cm
(b x d x h)
Gewicht

2,7 kg
(met voet)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 graden tot +19 graden

Omgeving

Arseenvrij glazen scherm; Kwikvrij

Garantie

1 jaar garantie, inclusief 1 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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HP W1972a 47-cm (18,5-inch) LED-backlit LCD-monitor
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP USB grafische adapter

HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als aanvulling op onze monitoren, om uw computer nog
prettiger te gebruiken. De super-compacte HP USB grafische adapter maakt het mogelijk tot zes schermen tegelijk aan te
sluiten om de productiviteit te verhogen en te multitasken met verschillende geopende applicaties. Gebruik één adapter
als aansluiting tussen een notebook of desktop pc en een tweede monitor of meerdere adapters om diverse schermen
op elkaar aan te sluiten. Ondersteunt resoluties tot 1920 x 1080 (breedbeeld) of 1600 x 1200 (traditioneel).

Bestelnr.: NL571AA

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: UD950E
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HP W1972a 47-cm (18,5-inch) LED-backlit LCD-monitor
Messaging, voetnoten
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. HP Care
Pack Services bieden serviceopties ter aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te bepalen, kunt u gebruik maken van de HP Care Pack Services Lookup Tool op
www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie over HP Care Pack Services per product is beschikbaar op www.hp.com/hps/carepack.
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Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
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