HP W2072a 50,8 cm (20") LED-bakbelyst
LCD-skjerm
HP W2072a 50,8 cm (20") LED-bakbelyst LCD-skjerm kombinerer feilfri form og visning av høy kvalitet med en rimelig pris –
alt med tanke på miljøet. Den tynne designen med integrerte høyttalere og enkel "plug and play"-tilkobling utfyller alle HP
stasjonære PCer uten at du må ofre plass.

Raffinement møter rimelig pris

Opplev bemerkelsesverdig lysstyrke, kontrast og klarhet i denne slanke og
elegante LED-skjermen med en prislapp som får plass i budsjettet.

Kraften i LED

Kvikksølvfri bakbelysning i LED-skjermer bruker ikke bare mindre strøm, men gir
også raskere på-/avslåing sammenliknet med CCFL-skjermer.

Kvalitet du kan stole på

Gled deg over 50,8 cm (20") strålende visuell ytelse med en oppløsning på 1600
x 900, dynamisk kontrastforhold på 3 000 000:1 og 5 ms på/av-responstid1.
Integrerte høyttalere og VGA/DVI-D-innganger gir en kraftig og enkel
plassbesparende løsning.

Miljøhovedpunkter

HP W2072a 50,8 cm (20") LED-bakbelyst LCD-skjerm er laget med tanke på
miljøet. • Arsenikkfritt skjermglass 2 • Kvikksølvfri LED-bakbelysning • Kinesisk
energietikett2

HPs kundestøtte, service og pålitelighet

Inkluderer en standard, begrenset garanti for deler og arbeid. Tilgjengeligheten
varierer fra region til region. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
Kontakt HPs kundestøtte for nærmere detaljer.

HP W2072a 50,8 cm (20") LED-bakbelyst LCD-skjerm

Visningsområde

50,8 cm (20") widescreen

Skjermstørrelse (diagonalt)

50,8 cm (20")

Visningsvinkel

90° horisontalt; 50° vertikalt (10:1 minimum kontrastforhold)

Lysstyrke

200 cd/m2

Kontrastforhold

600:1 statisk; 3 000 000:1 dynamisk

Responshastighet

5 ms

Innebygd oppløsning

1600 x 900

Sideforhold

Widescreen (16:9)

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Språkvalg; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Kontroller på skjermen

Inngangssignal

1 DVI-D; 1 VGA

Inngangsstrøm

90 til 265 V vs, 45 eller 63 Hz

Strømforbruk

26 W maksimum; 20 W typisk

Mål

Med fot: 47,73 x 17 x 35,66 cm
Uten fot: 47,73 x 4,78 x 29,9 cm

Vekt

3,5 kg

Ergonomiske funksjoner

Vipp: - 5 grader til + 19 grader

Miljømessig

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

Garanti

1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.

Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
2 Arsenikk og dets forbindelser ble ikke oppdaget ved bruk av U.S. EPA-testmetodene 3052/6010b av ICP-AES.
1

Ta kontakt med HP Financial Services
Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for
HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser.
Lær mer på www.hp.eu/monitors
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HP W2072a 50,8 cm (20") LED-bakbelyst
LCD-skjerm
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
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

3 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker,
hvis problemet ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: UD950E
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