Záznamový list

Monitor LCD HP W1972a s uhlopriečkou 47 cm (18,5
palca) a podsvietením LED
Inteligentná hodnota pre inteligentné podniky

Vybavte svoj tím výkonným
podsvietením LED v elegantnom
podnikovom displeji, ktorý má
všetko potrebné na splnenie
každodenných potrieb pri práci s
počítačom.

Váš nový spolupracovník
● Využite všetky možnosti svojho digitálneho sveta za rozumnú cenu vďaka mimoriadne tenkému displeju s
uhlopriečkou 47 cm (18,5") a podsvietením LED, ktorý šetrí priestor.
● Získajte rýchlu a jednoduchú pripojiteľnosť k vstupom VGA a DVI-D (s podporou HDCP) pre svoje najpoužívanejšie
zariadenia.
● Kompletná dodávka obsahuje vstavaný zvukový systém na podnikovej úrovni bez spleti káblov či dodatočného
hardvéru.
Čo získa váš podnik vďaka podsvieteniu LED
● V porovnaní s plochými monitormi CCFL znižuje podsvietenie LED počet súčiastok monitora, ako aj celkový
priestor, ktorý zaberajú, spotrebúva menej energie a umožňuje rýchle zapnutie a vypnutie.
Nekompromisný výkon
● Získajte kvalitnú a spoľahlivú obrazovku s ostrým obrazom, rozlíšením 1 366 x 768, dynamickým kontrastom v
pomere 3 000 000:1 1 a procesorom s časom odozvy 5 ms pri zapnutí/vypnutí1.
S ohľadom na životné prostredie
● HP pri vytváraní podnikových obrazoviek nezabúda ani na životné prostredie. Znížte vplyv svojej spoločnosti na
životné prostredie a zároveň ušetrite energiu v celej kancelárii.
S podporou HP
● Zahŕňa štandardnú 1-ročnú obmedzenú záruku. K dispozícii je doplnkové krytie prostredníctvom služieb HP Care
Pack2.
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Monitor LCD HP W1972a s uhlopriečkou 47 cm (18,5 palca) a podsvietením LED Tabuľka s
technickými údajmi

Číslo produktu

B7M13AA; B7M13AS; B7M13AT

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

47,0 cm (18,5")

Uhol pohľadu

90° vodorovne; 50° zvislo (minimálny kontrast 10:1)

Jas

200 cd/m2

Pomer kontrastu

600:1 staticky; 3 000 000:1 dynamicky

Miera odozvy

5 ms

Aspect ratio (Pomer strán)

Širokouhlé (16:9)

Natívne rozlíšenie

1366 x 768

Charakteristika displeja

Antireflexný; Výber jazyka; Plug and Play; Užívateľsky programovateľné; Ovládače na obrazovke

Vstupný signál

DVI-D; VGA

Príkon

100 až 240 V AC; 50 alebo 60 Hz

Príkon

Maximálne 24 W; bežne 18 W

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 44,61 x 4,75 x 28,15 cm
x V)
Hmotnosť

2,7 kg
(so stojanom)

Ergonomické vlastnosti

Sklon: - 5 stupňov až + 19 stupňov

Okolitý

Sklo monitora bez arzénu; bez ortuti

Záruka

1-ročná obmedzená záruka vrátane 1-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Monitor LCD HP W1972a s uhlopriečkou 47 cm (18,5 palca) a podsvietením LED
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
USB Grafický adaptér HP

Spoločnosť HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne), ktoré sú navrhnuté tak, aby
spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový zážitok z používania počítača. Superkompaktný USB grafický
adaptér HP umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť vašu produktivitu a zlepšiť súbežnú prácu v
niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér na premostenie medzi notebookom alebo stolným
počítačom a druhým monitorom, alebo používajte viac adaptérov na vzájomné pripojenie niekoľkých displejov.
Podporované rozlíšenie do 1 920 x 1 080 (širokouhlé zobrazenie) alebo 1 600 x 1 200 (bežné zobrazenie).

Číslo produktu: NL571AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.
Číslo produktu: UD950E
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Monitor LCD HP W1972a s uhlopriečkou 47 cm (18,5 palca) a podsvietením LED
Poznámky v krátkych správach
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Úrovne služieb a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Poskytovanie služby začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Služby HP Care Pack rozširujú
zmluvy o poskytovaní služieb nad rámec štandardných záruk. Na výber správnej úrovne služieb pre svoj produkt HP použite nástroj na vyhľadávanie služieb HP Care Pack na lokalite www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie
informácie o službe HP Care Pack podľa produktov sú dostupné na lokalite www.hp.com/hps/carepack.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
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