HP W1972a 47 cm (18,5") LED Arkadan
Aydınlatmalı LCD Monitör
LED gücünü ekibinize vererek günlük bilgisayar gereksinimlerini karşılayacak özelliklerle dolu akıllı iş amaçlı bir ekran elde
etmesini sağlayın.

Yeni iş arkadaşınızla tanışın

Dijital dünyanızı ultra ince, enerji ve alan tasarrufu sağlayan bir tasarıma sahip
47 cm (18,5”) diyagonal LED ekran ile uygun fiyata oluşturun.
En sık kullandığınız aygıtların VGA ve DVI-D (HDCP destekli) girişlerine hızlı ve
kolay bağlanın.
Yerleşik ses sistemi ile kablo karmaşası veya ekstra donanım olmadan birinci
sınıf ses elde edin.

LED ile işletmenizde neler yapabilirsiniz?

LED arkadan aydınlatma, CCFL panel monitörlere kıyasla monitörünüzdeki parça
sayısını ve genel boyutu azaltır, daha az güç tüketir ve daha hızlı açma/kapama
süresi sağlar.
Çevre üzerinde daha az zararlı ve bütçeniz için daha fazla yararlı, cıva içermeyen
LED arkadan aydınlatma sayesinde enerji tasarrufu sağlayan bir yatırım getirisi
ile yeşili koruma şansı elde edin.

Ödün vermeyen performans

1366 x 768 ekran çözünürlüğü, 3.000.000:1 dinamik karşıtlık oranı1 ve 5ms
açma/kapama yanıt süresi1 ile güvenebileceğiniz net, kaliteli ekran performansı
elde edin.

Çevreye karşı duyarlı

HP, iş amaçlı ekranları da çevreyi göz önünde bulundurarak tasarlamaktadır.
Şirketinizin çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olmakla birlikte ofis
genelinde enerji tasarrufu elde edin.

HP tarafından desteklenir

Standart, 1 yıl sınırlı garanti içerir. HP Care Pack2 Hizmetleri aracılığıyla ek
kapsam olanağı bulunmaktadır.

HP W1972a 47 cm (18,5") LED Arkadan Aydınlatmalı
LCD Monitör

Görüntülenebilir resim alanı

47 cm (18,5 inç) geniş ekran

Monitör boyutu (diyagonal)

47 cm (18,5 inç)

Izlenebilir açı

90° yatay; 50° dikey (10:1 minimum karşıtlık oranı)

Parklaklık

200 cd/m2

Kontrast oranı

600:1 statik; 3000000:1 dinamik

Yanıt hızı

5 ms

Gerçek çözünürlük

1366 x 768

En boy oranı

Geniş ekran (16:9)

Ekran özellikleri

Yansımasız; Dil seçimi; Tak ve Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Ekran denetimleri

Giriş sinyali

DVI-D; VGA

Giriş gücü

100 - 240 VAC; 50 veya 60 Hz

Güç Tüketimi

24 W azami; 18 W normal

Boyutlar

Ayaklı: 44,61 x 17,02 x 33,95 cm
Ayak hariç: 44,61 x 4,75 x 28,15 cm

Ağırlık

2,7 kg

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: - 5 derece ila + 19 derece

Çevre koruma

Çalıştırma sıcaklığı: 5° C ila 35° C
Çalıştırma nemi: % 20 - 80 BN

Garanti

1 yılla sınırlı parça ve işçilik hizmetini içeren 1 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.

Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
2 HP Care Pack Hizmetleri düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu olabilir. HP Care Pack Hizmetleri, servis
sözleşmelerini standart garantilerin ötesine taşır. HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresinden ulaşılabilen HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne
göre HP Care Pack Hizmetleri ile ilgili ek bilgiler www.hp.com/hps/carepack adresinde bulunur.
1

HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın
HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin
garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti
oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/monitors
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HP W1972a 47 cm (18,5") LED Arkadan Aydınlatmalı
LCD Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP USB Grafik Bağdaştırıcısı

HP, monitörlerimizi tamamlamak ve tüm bilgi işlem deneyimini geliştirmek üzere tasarlanmış çeşitli
isteğe bağlı ürünler sunar (her biri ayrı olarak satılır). Çok küçük boyutlu HP USB Grafik Adaptörü,
üretkenliği artırmanıza ve birçok açık uygulama üzerinde birden çok görev gerçekleştirmenize yardımcı
olmak için aynı anda altıya kadar ekran bağlantısına olanak sağlar. Dizüstü bilgisayar veya masaüstü
bilgisayar ile ikinci bir monitör arasında köprü kurmak için tek bir Adaptör ya da birçok ekranı birbirine
bağlamak için birden çok Adaptör kullanın. En fazla 1920 x 1080 (geniş ekran) veya 1600 x 1200
(geleneksel) çözünürlükleri destekler.
Ürün numarası: NL571AA

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.
Ürün numarası: UD950E
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garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti
oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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