HP Compaq LA1956x 48,3 cm (19")
LED-bakbelyst LCD-skjerm
Maksimer produktiviteten med en smart forretningsskjerm for arbeidsstedet med den pålitelige,
ytelsesdrevne og fullpakkede designen HP Compaq LA1956x 48,3 cm (19" diagonalt) LED-bakbelyst
skjerm.

Absolutt forretningsmessig ytelse

Gir medarbeidere mer plass på skrivebordet til arbeid samtidig som
det er rikelig plass til flere oppgaver med produktivitetsprogramvare
på den 48,3 cm (19" diagonalt) LED-bakbelyste skjermen.
Få klare, skarpe detaljer i tekst og grafikk med et 5:4-sideforhold
som støtter en stor bredde av forretningsapplikasjoner.
Gi arbeidet liv med utrolig bildekvalitet, raske på- og avslåingstider
og fantastiske bilder med LED-bakbelysning.
Overfør data raskt med praktisk tilgang på siden til et integrert
toporters USB 2.0-hub.
Få den nyeste digitale skjermteknologien i DisplayPort og DVI-D med
HDCP-støtte, pluss VGA-tilkobling.

Formålsorientert design

Forbedre brukerkomforten med et fullt regulerbart stativ. Still
skjermen høyt eller lavt for å tilfredsstille ulike brukerpreferanser.
Sørger for klar visning fra flere vinkler med svingrotasjon og
30-graders vertikal vipp. Bla mindre ved lesing av lengre meldinger
og nettsider med 90-graders dreining.
Frigi verdifull plass på skrivebordet med standard VESA-montering.

Spar energi, reduser miljøpåvirkningen

Endre bedriftens miljøstatus og begynn å tenke grønt med en
ansvarlig design og kvikksølvfri LED-bakbelysning.
Bidra til å redusere de faste kostnadene med en ENERGY STAR® 6.0
-kvalifisert, EPEAT® Gold-registrert skjerm.

Vårt team er der for ditt team

Sett din lit til HPs verdensledende service og kundestøtte, og slapp
av med en standard, treårs begrenset på stedet-garantiservice for
deler og arbeid.
Du kan chatte og sende e-post til et eget team av
kundestøtteteknikere, eller utvide og tilpasse dekningen med HP
Care Pack-tjenester.

HP Compaq LA1956x 48,3 cm (19") LED-bakbelyst
LCD-skjerm

Skjermstørrelse (diagonalt)

48,3 cm (19")

Visningsvinkel

170° horisontal; 160° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 1000000:1 dynamisk

Responshastighet

5 ms på/av

Innebygd oppløsning

1280 x 1024

Sideforhold

Standard (5:4)

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Antistatisk; Språkvalg; Plug & Play; Brukerprogrammerbar; Skjermkontroller

Inngangssignal

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

35 W (maks.), 27 W (typisk), < 0,5 W (ventemodus)

Mål

Med fot: 41,7 x 48,6 x 19,2 cm
Uten fot: 41,7 x 4,7 x 34,7 cm

Vekt

4,5 kg

Ergonomiske funksjoner

Vipp: - 5 til +25°; Sving: ±180°

Miljømessig

Temperatur ved drift: 5 til 35°C
Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert EPEAT® Gold

Garanti

Beskyttet av HP, inkludert en 3/3/3 begrenset standardgaranti (3 år deler, 3 år arbeid og 3 år service på stedet). Visse begrensninger og utelukkelser
gjelder.
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Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA.Lær
mer på www.hp.eu/monitors
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HP Compaq LA1956x 48,3 cm (19")
LED-bakbelyst LCD-skjerm
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP LCD Speaker Bar

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia,
inkludert stereohøyttalere med fullverdig lydområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.
Produktnummer: NQ576AA

HP USB-grafikkort

HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å utfylle skjermene dine og
forbedre den generelle databehandlingsopplevelsen. Den svært kompakte HP USB-grafikkadapteren
muliggjør tilkobling av opptil seks skjermer samtidig slik at du kan øke produktiviteten og utføre flere
oppgaver i flere åpne programmer. Bruk én adapter til å lage bro mellom en bærbar eller stasjonær PC
og en skjerm nummer to, eller bruk flere adaptere til å koble flere skjermer til hverandre. Støtter
oppløsninger opptil 1920 x 1080 (widescreen) eller 1600 x 1200 (tradisjonell).
Produktnummer: NL571AA

HP Integrated Work Center 2 for liten
formfaktor

HP Integrated Work Center 2 (IWC) - liten formfaktor (SFF) er utviklet spesielt for bruk med HP Compaq
stasjonær PC med liten formfaktor (SFF) og en 17- til 24-tommers (43,18 til 60,96 cm diagonalt) skjerm
og sørger for en flyttbar og kompakt arbeidsplass som bidrar til å få mest mulig ut av plassbegrensede
arbeidsmiljøer. (skjermer på 17 til 24 tommer diagonalt må oppfylle vektgrensene på 7,5 til 12,1 pund
(3,38 til 5.5 kg).)
Produktnummer: QP897AA

HP integrert arbeidssenterstativ for
ekstra tynn stasjonær PC og tynn
klient

Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset
bordplass uten at det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq
6005 Pro eller en supertynn stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer
fra HP på 17 til 24 tommer* (43,18 til 60,96 cm diagonalt, se under kompatibilitet i
hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. * HP-skjermer som veier 3,4 til 4,8 kg
(7,5 til 10,5 pund).
Produktnummer: LH526AA

5 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert
tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U7935E
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