Dataark

HP W2072a 50,8 cm (20") LCD-skærm med
LED-bagbelysning
Den perfekte kombination af overkommelig pris og professionel kvalitet

HP's W2072a 50,8 cm (20") LED
LCD-skærm med bagbelysning
kombinerer fejlfri form og høj
kvalitet med en pris, der er til at
betale, alt sammen med omtanke
for miljøet. Det slanke design med
integrerede højttalere og enkel
"plug and play"-tilslutning
supplerer enhver stationær HP-pc,
uden at ofre plads.

Sofistikerethed til en overkommelig pris
● Få bemærkelsesværdig lysstyrke, kontrast og klarhed i denne slanke og elegante LED-skærm med en pris, der er
til at betale.
Styrken ved LED
● Bagbelysning uden kviksølv i LED-skærme bruger ikke bare mindre strøm, men kan også tændes/slukkes
hurtigere i sammenligning med skærme med CCFL-paneler.
Kvalitet, du kan stole på
● Nyd godt af 50,8 cm (20") flot visuel ydelse med en opløsning på 1600 x 900, 3.000.000:1 dynamisk
kontrastforhold og en processor med 5 ms til/fra-opdateringstid1. Integrerede højttalere og VGA/DVI-D-indgange
giver en stærk og enkel pladsbesparende løsning.
Miljøvenlige højdepunkter
● HP's W2072a 50,8 cm (20") LED LCD-skærm med bagbelysning er designet med omtanke for miljøet. •
Arsenikfrit skærmglas2 • Kviksølvfri lysdiodebagbelysning • China Energy Label2
HP-support, service og pålidelighed
● Indeholder en begrænset standardgaranti med reservedele og arbejdskraft. Sælges ikke overalt. Der gælder
visse begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP-kundeservice for at få flere oplysninger.
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HP W2072a 50,8 cm (20") LCD-skærm med LED-bagbelysning Tabel over specifikationer

Produktnummer

B5M13AA; B5M13AS; B5M13AT

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

50,8 cm (20")

Synsvinkel

90° vandret; 50° vandret (10:1 min. kontrastforhold)

Lysstyrke

200 cdm2

Kontrastforhold

600:1 statisk; 3000000:1 dynamisk

Responsforhold

5 ms

Højde-bredde-forhold

Widescreen (16:9)

Oprindelig opløsning

1600 x 900

Skærmegenskaber

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

Indgangssignal

1 DVI-D; 1 VGA

Indgangsstrøm

90 til 265 VAC, 45 til 63 Hz

Strømforbrug

Maks. 26 watt; Typisk 20 W

Mål inklusive stander (B x D x 47,73 x 17 x 35,66 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

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

Vægt

3,5 kg
(med fod)

Ergonomiske egenskaber

Hældning: - 5 grader til + 19 grader

Multimedier

Lydindgange med integrerede højtalere på 1 W pr. kanal

Miljømæssigt

Skærmglas uden arsenik; Indeholder ikke kviksølv

Garanti

1 års begrænset garanti, inklusive 1 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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HP W2072a 50,8 cm (20") LCD-skærm med LED-bagbelysning
Tilbehør og services (medfølger ikke)
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

3 års service onsite næste
hverdag

3 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UD950E
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HP W2072a 50,8 cm (20") LCD-skærm med LED-bagbelysning
Fodnoter i beskeder
1
2

Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Der er ikke fundet arsenik eller sammensætninger heraf ved brug af U.S. EPA-testmetoderne 3052/6010b udført af ICP-AES.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. 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.
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