Monitor LCD HP Compaq LA1956x s
uhlopriečkou 48,3 cm (19 palcov) a
podsvietením LED

Maximalizujte produktivitu s inteligentným podnikovým monitorom pre pracovisko HP Compaq LA1956x s
uhlopriečkou 48,3 cm (19 palcov) a podsvietením LED, ktorého návrh je spoľahlivý, výkonný a nabitý
funkciami.

Absolútny podnikový výkon

Dajte svojim zamestnancom viac pracovného priestoru na stole a
zároveň im na multitasking a prácu s výkonným softvérom poskytnite
rozsiahly priestor na obrazovke vďaka displeju s uhlopriečkou 48,3
cm (19 palcov) a podsvietením LED.
Získajte čisté a jasné detaily textu a grafiky vďaka pomeru strán 5:4,
ktorý podporuje množstvo podnikových aplikácií.
Oživte prácu vďaka neuveriteľnej kvalite obrazu, rýchlemu zapnutiu a
vypnutiu a skvelou obraznosťou podsvietenia LED.
Rýchly prenos dát prostredníctvom praktického bočného prístupu k
integrovanému rozbočovaču USB 2.0 s dvomi portami.
Získajte najnovšiu technológiu pre digitálne obrazovky, ktorú
predstavuje DisplayPort a DVI-D s podporou protokolu HDCP, aj
pripojiteľnosť pomocou VGA.

Účelný návrh

Zvýšte komfort používateľov pomocou plne prispôsobiteľného
stojanu. Nastavte monitor do rôznych výšok, aby vyhovovali
preferenciám všetkých používateľov.
Poskytujte jasný pohľad z viacerých uhlov vďaka rotácii natočenia a
vertikálnemu sklonu 30°. Posúvajte text menej pri čítaní dlhších
e-mailov a webových stránok vďaka otočeniu o 90 stupňov.
Uvoľnite vzácny priestor na pracovnom stole vďaka kompatibilite so
štandardným upevnením VESA.

Šetrite energiu, znížte vplyv na
prostredie

Vyjdite s vašou spoločnosťou v ústrety životnému prostrediu so
zodpovedným návrhom a podsvietením LED bez obsahu ortuti.
Pomôžte znížiť celkové náklady vďaka obrazovke vyhovujúcej
požiadavkám programu ENERGY STAR® 6.0 registrovanej ako EPEAT®
Gold.

Náš tím je k dispozícii vášmu tímu

Spoľahnite sa na najlepšie služby a podporu HP vo svojej triede a
zostaňte pokojní so štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou na
súčiastky, prácu a servis u zákazníka.
Konverzujte a komunikujte cez e-maily so svojím vlastným tímom
technickej podpory alebo rozšírte a prispôsobte pokrytie pomocou
služieb HP Care Pack.

Monitor LCD HP Compaq LA1956x s uhlopriečkou 48,3
cm (19 palcov) a podsvietením LED

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

48,3 cm (19")

Uhol pohľadu

170° horizontálne; 160° vertikálne

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

1000:1 statický; 1000000:1 dynamický

Rýchlosť odpovede

5 ms zap/vyp

Natívne rozlíšenie

1280 x 1024

Aspect ratio (Pomer strán)

Štandardný (5:4)

Charakteristika displeja

Antireflexný; antistatický; výber jazyka; Plug and Play; používateľsky programovateľné; ovládače na obrazovke

Vstupný signál

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Spotreba energie

35 W (maximálne), 27 W (bežná prevádzka), <0,5 W (pohotovostný režim)

Rozmery

So stojanom: 41,7 x 48,6 x 19,2 cm
Bez stojana: 41,7 x 4,7 x 34,7 cm

Hmotnosť

4,5 kg

Ergonomické vlastnosti

Sklon: - 5 až +25°; otáčanie: ±180°

Okolitý

Prevádzková teplota: 5 až 35 °C
Prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Zhoda s normami energetickej Spĺňa normu ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
efektívnosti
Záruka

Chránené službami HP, vrátane štandardnej obmedzenej záruky 3 ročných častí, 3 ročnej práce a 3 ročného internetového servisu (3/3/3). Platia určité
obmedzenia a výnimky.
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Monitor LCD HP Compaq LA1956x s
uhlopriečkou 48,3 cm (19 palcov) a podsvietením LED
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Reproduktorový panel HP LCD Speaker
Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá
vrátane stereo reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.
Číslo produktu: NQ576AA

USB Grafický adaptér HP

Spoločnosť HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne), ktoré sú
navrhnuté tak, aby spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový zážitok z používania počítača.
Superkompaktný USB grafický adaptér HP umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť
vašu produktivitu a zlepšiť súbežnú prácu v niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér
na premostenie medzi notebookom alebo stolným počítačom a druhým monitorom, alebo používajte
viac adaptérov na vzájomné pripojenie niekoľkých displejov. Podporované rozlíšenie do 1 920 x 1 080
(širokouhlé zobrazenie) alebo 1 600 x 1 200 (bežné zobrazenie).
Číslo produktu: NL571AA

Stojan HP Integrated Work Center 2 pre
počítače typu Small Form Factor

Stojan HP Integrated Work Center 2 (IWC) – Small Form Factor (SFF), navrhnutý špeciálne na použitie so
stolným počítačom HP Compaq Small Form Factor (SFF) a monitorom s uhlopriečkou 17 až 24 palcov
(43,18 až 60,96 cm), poskytuje prenosný a kompaktný pracovný priestor, ktorý umožňuje maximalizovať
priestorovo obmedzené pracovné prostredie. (Monitory s uhlopriečkou 17 až 24 palcov musia spĺňať
podporované limity hmotnosti 3,38 až 5,5 kg.)
Číslo produktu: QP897AA

Stojan integr. prac. centra HP pre
ultratenké stolové počítače a počítače
typu tenký klient

Vstavaný stojan pracovného strediska HP je určený pre maximalizáciu využitia obmedzeného priestoru
na pracovnom stole bez obetovania výkonu a produktivity s podporou ultra tenkých stolných počítačov
HP Compaq radu 6005 Pro alebo 8000 alebo tenkých klientov HP a väčšiny LCD monitorov HP s
uhlopriečkou 17 až 24-palcov* (43,18 až 60,96 cm) (pozri informácie o kompatibilite v špecifikáciách) so
štandardnými montážnymi konzolami VESA. * Monitory HP s hmotnosťou 3,4 kg až 4,8 kg (7,5 lbs až 10,5
lbs).
Číslo produktu: LH526AA

Záruka 5 r., na mieste, na nasl. prac.
deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na
nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov
Číslo produktu: U7935E
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