HP Compaq LA1956x 48,3 cm (19")
LCD-skærm med LED-bagbelysning
Maksimer produktiviteten med en smart virksomhedsskærm til arbejdspladsen med den pålidelige,
ydelsesdrevne og fuldt udstyrede HP Compaq LA1956x 48,3 cm (19") (diagonalt) skærm med
LED-bagbelysning.

Absolut virksomhedsydeevne

Giv dine medarbejdere mere bordplads til arbejdet, samtidig med at
de får masser af plads på skærmen til multitasking med
produktivitetssoftwaren på en 48,3 cm (19") (diagonalt)
LED-bagbelyst skærm.
Få tydelige, klare detaljer til tekst og grafik med 5:4 billedformat,
der understøtter en lang række virksomhedsprogrammer.
Giv arbejdet liv med en utrolig billedkvalitet, hurtig til/fra-skift og
flotte billeder med LED-bagbelysning.
Overfør data hurtigt med praktisk adgang fra siden til en integreret
USB 2.0-hub med to porte.
Få den nyeste digitale skærmteknologi fra DisplayPort og DVI-D med
HDCP-understøttelse, plus VGA-tilslutninger.

Formålsdrevet design

Opnå bedre brugerkomfort med en fuldt justerbar fod. Indstil
skærmen højt eller lavt, så den passer til en række
brugerpræferencer.
Levér klare visninger fra flere vinkler med rotation og 30° lodret
visning. Rul mindre ved læsning af længere e-mails og websider med
90° pivot rotation.
Få mere plads på skrivebordet med VESA-monteringskompatibilitet
som standard.

Spar energi, reducer miljøpåvirkningen

Lav din virksomheds miljømæssige historie om, og begynd at tænke
grønt med et ansvarligt design og kviksølvfri LED-bagbelysning.
Reducer dine generelle omkostninger med en ENERGY STAR®
6.0-mærket, EPEAT® Gold-registreret skærm.

Vores team er der for dit team

Du kan stole på HP's førende service og support og få ro i sindet med
en 3 års begrænset standardgaranti for reservedele, arbejdsløn og
onsite-service.
Chat og e-mail med dit helt eget team af supportteknikere, eller
forlæng og tilpas din dækning via HP Care Pack-services.

HP Compaq LA1956x 48,3 cm (19") LCD-skærm med
LED-bagbelysning

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

48,3 cm (19")

Synsvinkel

170° vandret; 160° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 1000000:1 dynamisk

Opdateringshastighed

5 ms (til/fra)

Oprindelig opløsning

1280 x 1024

Højde-bredde-forhold

Standard (5:4)

Skærmegenskaber

Refleksfri; Antistatisk; Valg af sprog; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren; Kontrolfunktioner på skærmen

Indgangssignal

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

35 W (maksimalt), 27 W (typisk), <0,5 W (standby)

Mål

Med fod: 41,7 x 48,6 x 19,2 cm
Uden fod: 41,7 cm x 4,7 cm x 34,7 cm

Vægt

4,5 kg

Ergonomiske egenskaber

Hældning: - 5 til +25°; Drejning: ±180°

Miljømæssigt

Driftstemperatur: 5 til 35°C
Luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket; EPEAT® Gold

Garanti

Omfattet af HP's 3 års begrænsede standardgaranti med reservedele og arbejdskraft på stedet (3/3/3). Der gælder visse begrænsninger og
undtagelser.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for
HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri
udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den
amerikanske regering.Få mere at vide på www.hp.eu/monitors
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HP Compaq LA1956x 48,3 cm (19")
LCD-skærm med LED-bagbelysning
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld
multimediefunktionalitet, herunder stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til
hovedtelefon.
Produktnummer: NQ576AA

HP USB-grafikadapter

HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til vores skærme. Den
superkompakte HP USB-grafikadapter gør det muligt at tilslutte op til seks skærme på en gang, så
produktiviteten øges, idet man kan have flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar
eller stationær pc og en ekstra skærm, eller brug flere adaptere til at forbinde flere skærme med
hinanden. Understøtter opløsninger på op til 1920 x 1080 (bredskærm) eller 1600 x 1200 (traditionel).
Produktnummer: NL571AA

HP integreret driftscenter til Small
Form Factor

HP integreret driftscenter 2 (IWC) - Small Form Factor (SFF) er beregnet specifikt til brug sammen med
HP Compaq Small Form Factor (SFF) Desktop PC og en 17" til 24" (43,18 til 60,96 cm) diagonal skærm og
giver et bærbart, kompakt arbejdsområde, der giver mulighed for at få det maksimale ud af
arbejdsmiljøer med begrænset plads. (17 til 24" (diagonalt) skærme skal overholde de understøttede
vægtgrænser på 7,5 til 12,1 lbs. (3,38 til 5,5 kg).)
Produktnummer: QP897AA

HP stativ til integreret driftscenter til
ultraslank desktop og tynd klient

HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af
bordpladsen uden at gå på kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP
Compaq 6005 Pro, en HP ultraslankt desktop pc i 8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP
17 til 24"* (43,18 til 60,96 cm) (diagonalt) LCD-skærme (se nedenstående kompatibilitetsliste) med
VESA-standardmonteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra 3,4 kg til 4,8 kg.
Produktnummer: LH526AA

5 års service på stedet næste hverdag

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret
tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7935E
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HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri
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