Adatlap

HP W2072a 50,8 cm-es (20”-es) LED-es hátsó
megvilágítású LCD monitor
Üzleti szintű teljesítmény megfizethető áron

A HP W2072a 50,8 cm-es (20"-es)
LED-es hátsó megvilágítású LCD
monitor a hibátlan forma és a
kiváló minőségű látvány ötvözetét
nyújtja, kedvező áron – és mindezt
környezettudatosan. A monitor
vékony kialakítása, beépített
hangszórói és egyszerű „plug and
play” csatlakozása révén bármely
HP asztali géphez, a hely
feláldozása nélkül illeszthető.

A kifinomultság és a kedvező ár találkozása
● Figyelemreméltó kontrasztot és tisztaságot nyújtó, vékony és kecses LED monitor, Önnek megfelelő árcédulával.
A LED-ek ereje
● A CCFL paneles monitorokkal összehasonlítva a higanymentes LED-es hátsó megvilágítás monitorok nem csak
kevesebb energiát fogyasztanak, de rövidebb ki-/bekapcsolási időt is biztosítanak.
Megbízható minőség
● 50,8 cm-es (20"-es) ragyogó teljesítmény 1600x900 képpontos felbontással, 3 000 000:1 dinamikus
kontrasztaránnyal és 5 ms-os ki-/bekapcsolási válaszidőt biztosító processzorral1. A beépített hangszórók és a
VGA/DVI-D bemenetek nagy teljesítményű, egyszerű, helykímélő megoldást biztosítanak.
Kiemelt gazdaságossági jellemzők
● A HP W2072a 50,8 cm-es (20"-es) LED-es hátsó megvilágítású LCD monitor környezettudatosan készült. •
Arzénmentes kijelzőüveg 2 • Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás • Kínai energiafelhasználási minősítés2
A HP-tól megszokott támogatás, szerviz és megbízhatóság
● Szabványos, korlátozott, alkatrészekre és javításra vonatkozó garanciát tartalmaz. Az elérhetőség területenként
változó. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak. További információkért forduljon a HP
vevőszolgálatához.
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HP W2072a 50,8 cm-es (20”-es) LED-es hátsó megvilágítású LCD monitor Műszaki
jellemzők táblázata

Termékszám

B5M13AA; B5M13AS; B5M13AT

Képernyőméret (átlós)

50,8 cm (20”)

Megtekintési szög

90° vízszintes; 50° vízszintesen (10:1 minimális kontrasztarány)

Fényerő

200 cd/m2

Kontrasztarány

600:1 statikus; 3000000:1 dinamikus

Válaszarány

5 ms

Oldalarány

Széles képernyős (16:9)

Natív felbontás

1600 x 900

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Nyelvválasztás; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Képernyőn megjelenő vezérlőfunkciók

Bemeneti jel

1 DVI-D; 1 VGA

Bemeneti táp

90–265 V~, 45 vagy 63 Hz

Energiafogyasztás

26 W maximum; 20 W jellemző

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

47,73 x 17 x 35,66 cm

Méretek állvány nélkül (Szé x 47,73 x 4,78 x 29,9 cm
Mé x Ma)
Súly

3,5 kg
(talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 foktól +19 fokig

Multimédia

Hangbemenet csatornánként 1 W-os beépített hangszóróval

Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes

Garancia

1 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP W2072a 50,8 cm-es (20”-es) LED-es hátsó megvilágítású LCD monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP USB grafikus adapter

A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes élmény fokozásához tervezett terméket kínál
(mindegyik külön vásárolható meg). A szuperkicsi HP USB grafikus adapter lehetővé teszi legfeljebb hat kijelző egyidejű
csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidejűleg megnyitott alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel
egy noteszgép vagy személyi számítógép és egy második monitor köthető össze, míg több adapterrel számos kijelző
csatlakoztatható egymáshoz. Maximum 1920 x 1080 (szélesvásznú) vagy 1600 x 1200 képpontos (hagyományos)
felbontás.

Termékszám: NL571AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 3 éves, következő munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a
probléma távolról nem oldható meg.
Termékszám: UD950E

Adatlap

HP W2072a 50,8 cm-es (20”-es) LED-es hátsó megvilágítású LCD monitor
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1
2

Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
Az U.S. EPA 3052/6010b tesztmódszerekkel az ICP-AES által elvégzett vizsgálat nem mutatott ki a termékben arzént vagy arzénvegyületeket.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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