Podatkovni list

Monitor HP W1972a z osvetlitvijo LED od zadaj in
diagonalo 47 cm (18,5 palca)
Pametna vrednost za pametna podjetja

Svoji ekipi dajte moč osvetlitve LED
v pametnem poslovnem zaslonu, ki
bo zadostil vašim vsakodnevnim
računalniškim potrebam.

Spoznajte novega sodelavca
● Zagotovite si digitalni svet po razumni ceni z zaslonom LED z diagonalo 47 cm (18,5”) z ultratanko obliko, ki vam
omogoča prihranek prostora.
● Poiščite hitre in preproste možnosti povezovanja z vhodi VGA in DVI-D (s podporo HDCP) za naprave, ki jih
najpogosteje uporabljate.
● V kompletu dobite vgrajene zvočne zmogljivosti za vrhunski zvok, pri čemer vam ni treba skrbeti za zmešnjavo z
žicami ali za dodatno strojno opremo.
Kaj lahko naredi LED za vaše podjetje
● Zaradi osvetlitve LED je število in skupna velikost delov v monitorju manjša, monitor porabi manj energije,
omogočen pa je hitrejši čas vklopa/izklopa v primerjavi z monitorji s ploščami CCFL.
Popolna zmogljivost
● Pričakujete lahko oster in kakovosten prikaz na zaslonu, na katerega se lahko zanesete – ločljivost zaslona je
1366 x 768, razmerje dinamičnega kontrasta 3.000.000:11 in odzivni čas vklopa/izklopa 5 ms1.
Okoljsko zavedno
● HP pri izdelovanju poslovnih zaslonov misli tudi na okolje. Pomagajte svojemu podjetju zmanjšati vpliv na okolje
tako, da v pisarni varčujete z energijo.
Podpora podjetja HP
● Vključuje standardno enoletno omejeno garancijo. Dodatno kritje je na voljo s storitvami HP Care Pack2.
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Monitor HP W1972a z osvetlitvijo LED od zadaj in diagonalo 47 cm (18,5 palca) Tabela
specifikacij

Številka izdelka

B7M13AA; B7M13AS; B7M13AT

Velikost zaslona (diagonala)

47,0 cm (18,5 palca)

Kot gledanja

90° vodoravno; 50° navpično (min. kontrastno razmerje 10:1)

Svetlost

200 cd/m2

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 600:1; dinamični kontrast 3000000:1

Razmerje odzivov

5 ms

Razmerje širine/višine

Širokozaslonsko (16:9)

Privzeta ločljivost

1366 x 768

Funkcije zaslona

Proti bleščanju; Izbira jezika; Plug and Play; Programsko nastavljiv po meri; Zaslonski ukazi

Vhodni signal

DVI-D; VGA

Vhodna moč

od 100 do 240 V izmenične napetosti; 50 ali 60 Hz

Poraba energije

Največ 24 W; običajno 18 W

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

44,61 x 4,75 x 28,15 cm

Teža

2,7 kg
(s podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 stopinj do 19 stopinj

Okolju prijazno

Zaslon brez arzena; brez živega srebra

Garancija

1-letna omejena garancija za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Monitor HP W1972a z osvetlitvijo LED od zadaj in diagonalo 47 cm (18,5 palca)
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Grafični adapter HP USB

HP ponuja različne izbirne izdelke (vsi v prodaji posebej), ki dopolnjujejo monitorje in na splošno izboljšujejo vaše
računalniške izkušnje. Majhen grafični vmesnik HP USB omogoča povezovanje do 6 zaslonov hkrati, s čimer vam pomaga
povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami. Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali namiznega
računalnika in drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov. Podpira ločljivosti do 1920 x
1080 (širok zaslon) ali 1600 x 1200 (običajno).

Številka izdelka: NL571AA

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.
Številka izdelka: UD950E
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Monitor HP W1972a z osvetlitvijo LED od zadaj in diagonalo 47 cm (18,5 palca)
Opombe k sporočilom
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Ravni storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Storitve
HP Care Pack vsebujejo servisne pogodbe, ki presegajo storitve standardne garancije. Za izbiro ustrezne ravni storitev izdelka HP uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services Lookup Tool na naslovu
www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke so na voljo na naslovu www.hp.com/hps/carepack.
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Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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