48,3 cm:n (19 tuuman) LED-taustavalaistu
HP Compaq LA1956x -nestekidenäyttö
Maksimoi tuottavuutesi älykkäällä ja suorituskykyisellä HP Compaq LA1956x 48,3 cm (19") -näytöllä, jossa
on LED-taustavalaistus.

Äärimmäistä suorituskykyä yrityksille

Vapauta työntekijöillesi lisää työskentelytilaa ja tarjoa samalla paljon
moniajotilaa 48,3 cm:n (19 tuuman) LED-taustavalaistulla näytöllä.
Saat selkeää ja kirkasta tekstiä ja grafiikkaa 5:4-kuvasuhteella, joka
tukee useita yrityssovelluksia.
Elävöitä työskentelyäsi uskomattomalla kuvanlaadulla, nopeilla
käynnistysajoilla ja LED-taustavalaistuksella.
Siirrä tietoja nopeasti näytön sivussa olevalla helppokäyttöisellä
kahden portin USB 2.0 -jakajalla.
Saat uusinta näyttötekniikkaa DisplayPort-, DVI-D- (HDCP-tuki) ja
VGA-liittimillä.

Käyttöä helpottava muotoilu

Paranna käyttömukavuutta täysin säädettävällä jalustalla. Näytön
voi säätää korkealle tai matalalle, joten se sopii monenlaisiin
työtiloihin.
Selkeät näkymät kiertonivelen ja 30° pystysuuntaisen säädön avulla.
Vieritä vähemmän pitkiä sähköposteja tai verkkosivuja 90°
pivot-kääntömekanismin avulla.
Vapauta arvokasta pöytätilaa VESA-kiinnityksellä.

Säästät energiaa ja vähennät
ympäristövaikutuksia

Muuta yrityksesi ympäristöstrategiaa ja säästä luontoa
vastuullisesti suunnitellulla näytöllä, joka ei sisällä elohopeaa.
Vähennä yrityksesi kustannuksia ENERGY STAR® 6.0 -hyväksytyllä,
EPEAT® Gold -rekisteröidyllä näytöllä.

Tiimimme on valmis auttamaan sinun
tiimiäsi

Luota HP:n huippulaatuisiin tuki- ja huoltopalveluihin ja ota
rennommin kolmen vuoden rajoitetulla on-site-vakiotakuulla, joka
kattaa osat ja työn.
Keskustele ja lähetä sähköpostia oman tukitiimisi kanssa tai
laajenna ja mukauta HP Care Pack -sopimustasi.

48,3 cm:n (19 tuuman) LED-taustavalaistu HP
Compaq LA1956x -nestekidenäyttö

Näytön koko (lävistäjä)

48,3 cm (19")

Katselukulma

170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1 kiinteä; 1000000:1 dynaaminen

Vasteaika

5 ms (päälle/pois)

Alkuperäinen tarkkuus

1 280 x 1 024

Kuvasuhde

Vakio (5:4)

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; Antistaattinen; Kielen valinta; Plug and Play; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Säätimet näytössä

Sisääntulosignaali

1 VGA; 1 DVI-D; 1 x DisplayPort

Virransyöttö

T ulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

35 W (enintään), 27 W (normaali), <0,5 W (valmiustilassa)

Mitat

Jalustan kanssa: 41,7 x 48,6 x 19,2 cm
Ilman jalustaa: 41,7 x 4,7 x 34,7 cm

Paino

4,5 kg

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: - 5–25° Kierto: ±180°

Ympäristö

Käyttölämpötila: 5–35 °C
Käyttökosteus: 20–80 % RH

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksytty; EPEAT® Gold

Takuu

HP:n suojaama, mukaan lukien 3 vuoden vakiotakuu osille, 3 vuotta työlle ja 3 vuotta työlle asiakkaan tiloissa (3/3/3). Tietyt rajoitukset ja
poissulkemiset ovat voimassa.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja
-palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään
tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yritysryhmän tavaramerkkejä. ENERGY STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity
tavaramerkki.Lue lisää osoitteessa www.hp.eu/monitors

4AA4-3021FIE, Lokakuu 2012

48,3 cm:n (19 tuuman) LED-taustavalaistu
HP Compaq LA1956x -nestekidenäyttö
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan
lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.
Tuotenumero: NQ576AA

HP:n USB-grafiikkasovitin

HP:lla on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai
parantaa kokonaissuoritusta. HP:n huippukätevä USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön
yhdistämisen samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten samanaikaista
käyttöä. Yhdellä sovittimella voi yhdistää kannettavan tai pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla
sovittimella voi yhdistää monta näyttöä toisiinsa. Resoluutiotuki enintään 1 920 x 1 080 (laajakuva) tai 1
600 x 1 200 (tavanomainen)
Tuotenumero: NL571AA

HP Integrated Work Center 2 - Small
Form Factor

Erityisesti HP Compaq Small Form Factor (SFF) -pöytäkoneen ja lävistäjältään jopa 17–24-tuumaisen
(43,18–60,96 cm) näytön kanssa käytettäväksi suunniteltu HP Integrated Work Center 2 (IWC) - Small
Form Factor (SFF) on pienikokoinen ja siirrettävä työtila, jolla voit hyödyntää pienten työympäristöjen
rajallisen tilan parhaalla tavalla. (17–24-tuumaisten näyttöjen painorajoitus on 3,38–5,5 kg (7,5–12,1
paunaa).)
Tuotenumero: QP897AA

HP Integrated Work Center -jalusta
Ultra Slim Desktop ja Thin Clientille

HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä
suorituskyvystä tai tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan
pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24")
HP LCD -näytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien
mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.
Tuotenumero: LH526AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen
paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7935E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja
-palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään
tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yritysryhmän tavaramerkkejä. ENERGY STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity
tavaramerkki.Lue lisää osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

4AA4-3021FIE, Lokakuu 2012

