Specifikace

50,8 cm (20") LCD monitor HP W2072a s podsvícením
LED
Pracovní výkon za dostupnou cenu

LCD monitor HP W2072a
s úhlopříčkou 50,8 cm (20")
a podsvícením LED představuje
kombinaci dokonalého designu
a kvalitního obrazu za dostupnou
cenu a s ohledem na životní
prostředí. Díky tenkému provedení
s integrovanými reproduktory
a snadným připojením „plug and
play“ může doplňovat každý stolní
počítač HP a neplýtvá místem.

Sofistikovaný a dostupný
● Užijte si vysoký jas, kontrast a čistotu obrazu s tímto tenkým a stylovým monitorem s podsvícením LED, za cenu,
která se jistě vejde do vašeho rozpočtu.
Přínosy podsvícení LED
● Nejen, že v porovnání s monitory s podsvícením katodovou trubicí má podsvícení LED bez obsahu rtuti nižší
spotřebu energie, ale navíc poskytuje rychlé přepínání mezi stavy zapnuto a vypnuto.
Kvalita, na kterou se můžete spolehnout
● Užijte si vysoce kvalitní obraz na 50,8cm (20") úhlopříčce s rozlišením 1 600x900, dynamickým kontrastním
poměrem 3 000 000:1 a 5ms odezvou zapnuto/vypnuto1. Integrované reproduktory a vstupy VGA a DVI-D
poskytují praktické a jednoduché řešení šetřící místo.
Ochrana prostředí
● LCD monitor HP W2072a s úhlopříčkou 50,8 cm (20") a podsvícením LED byl navržen s ohledem na životní
prostředí. • Sklo displeje bez obsahu arsenu2 • Podsvícení LED bez obsahu rtuti • China Energy Label2
Podpora, spolehlivost a služby společnosti HP
● Je dodáván se standardní omezenou zárukou na součásti a servis. Dostupnost se liší podle oblasti. Záruka
podléhá určitým omezením a výjimkám. Podrobné informace získáte od oddělení podpory zákazníků společnosti
HP.
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Produktové číslo

B5M13AA; B5M13AS; B5M13AT

Velikost displeje (úhlopříčka) 50,8 cm (20")
Úhel zobrazení

90° vodorovně; 50° svisle (minimální kontrastní poměr 10:1)

Jas

200 cd/m2

Kontrastní poměr

600:1 statický; 3 000 000:1 dynamický

Poměr odezvy

5 ms

Poměr stran

Širokoúhlé (16:9)

Nativní rozlišení

1 600 × 900

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Volba jazyka; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Ovládání na obrazovce

Vstupní signál

1 DVI-D; 1 VGA

Příkon

90 až 265 V stř., 45 nebo 63 Hz

Spotřeba energie

maximálně 26 W; typicky 20 W

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

47,73 x 17 x 35,66 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

47,73 x 4,78 x 29,9 cm

Hmotnost

3,5 kg
(se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: -5 stupňů až +19 stupňů

Multimédia

Zvukový vstup s integrovanými reproduktory s výkonem 1 W na kanál

Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arsenu; Neobsahuje rtuť

Záruka

1letá omezená záruka, včetně 1leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Grafický adaptér USB HP

Společnost HP nabízí řadu volitelných produktů dodávaných zvlášť, které jsou navrženy tak, aby doplňovaly naše
monitory a celkově zlepšovaly práci s počítačem. Super kompaktní grafická redukce USB od společnosti HP umožňuje
připojit až šest monitorů zároveň, a zvýšit tak vaši produktivitu díky možnosti pracovat současně s více spuštěnými
aplikacemi. Použijte jednu redukci k propojení notebooku nebo stolního počítače s druhým monitorem nebo několik
redukcí k vzájemnému propojení několika monitorů. Podporuje rozlišení do 1 920 x 1 080 (širokoúhlý) nebo
1 600 x 1 200 (tradiční).

Produktové číslo: NL571AA

3letá záruka, další pracovní
den u zákazníka

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: UD950E
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Poznámky pod čarou se zprávami
1
2

Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
Při testování americké agentury EPA metodami 3052/6010b pomocí techniky ICP-AES nebyl nalezen arsen ani jeho sloučeniny.

Více informací na
www.hp.eu/monitors
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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