Monitor LCD HP W2072a o przekątnej 50,8 cm
(20 cali) z podświetlaniem LED
Monitor LCD HP W2072a o przekątnej 50,8 cm (20 cali) z podświetleniem LED łączy w sobie doskonałą formę i wysokiej
jakości obraz w przystępnej cenie – a wszystko to z myślą o ochronie środowiska. Jego cienka konstrukcja z wbudowanymi
głośnikami i prostym połączeniem typu Plug and Play stanowi doskonałe uzupełnienie każdego pulpitu HP bez konieczności
poświęcania wolnego miejsca.

Zaawansowana technologia w parze z
przystępną ceną

Przekonaj się o wyjątkowej jasności, kontraście i czystości obrazu w tym cienkim
i eleganckim monitorze LED w cenie, na którą możesz sobie pozwolić.

Potęga LED

Bezrtęciowe podświetlenie monitorów LED nie tylko zużywa mniej energii, ale
również zapewnia szybkie czasy reakcji przy włączaniu/wyłączaniu w
porównaniu do monitorów CCFL.

Jakość, na której się nie zawiedziesz

Ciesz się doskonałą jakością obrazu o przekątnej 50,8 cm (20 cali) o
rozdzielczości 1600x900, ze współczynnikiem kontrastu dynamicznego
3 000 000:1 i procesorem czasu reakcji wł./wył. 5 ms1. Wbudowane głośniki i
złącza VGA/DVI-D zapewniają wydajne i proste, zajmujące niewiele miejsca
rozwiązanie.

Przyjazny dla środowiska

Monitor LCD HP W2072a o przekątnej 50,8 cm (20 cali) z podświetleniem LED
został zaprojektowany z myślą o ochronie środowiska. • Panel wyświetlacza
niezawierający arsenu 2 • Podświetlenie LED niezawierające rtęci • China Energy
Label 2

Wsparcie, serwis i niezawodność HP

Obejmuje standardową ograniczoną gwarancję na części i robociznę. Dostępność
zależy od regionu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowych
informacji udziela dział pomocy technicznej HP.

Monitor LCD HP W2072a o przekątnej 50,8 cm (20
cali) z podświetlaniem LED

Widoczny obszar obrazu

ekran panoramiczny 50,8 cm (20")

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

50,8 cm (20")

Kąt podglądu

90° w poziomie; 50° w pionie (minimalny współczynnik kontrastu 10:1)

Jasność

200 cd/m2

Współczynnik kontrastu

600:1 statyczny; 3000000:1 dynamiczny

Poziom reakcji

5 ms

Rozdzielczość własna

1600 x 900

Współczynnik kształtu

Szeroki ekran (16:9)

Funkcje wyświetlacza

Antyodblaskowy; Wybór języka; Funkcja Plug and Play (podłącz i pracuj); Ustawiane przez użytkownika; Menu ekranowe

Sygnał wejściowy

1 DVI-D; 1 gniazdo VGA

Moc wyjściowa

90–265 V, 45 lub 63 Hz

Pobór mocy

maksymalnie 26 W; 20 W (typowo)

Wymiary

Z podstawą: 47,73 cm x 17 cm x 35,66 cm
Z podstawą: 47,73 cm x 4,78 cm x 29,9 cm

Waga

3,5 kg

Ergonomia

Nachylenie: od -5 do +19 stopni

Ochrona środowiska

Temperatura pracy: od 5° do 35°C
Wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja obejmująca 1 rok gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
2 Nie wykryto arsenu i jego związków przy użyciu metod testowych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) 3052/6010b z zastosowaniem emisyjnej spektrometrii atomowej (ICP-AES).
1

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP
Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP ułatwia wdrażanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wartości biznesowej i zapewnienia przewagi nad konkurencją.
Więcej informacji pod adresem na www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami.
Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/monitors
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Monitor LCD HP W2072a o przekątnej 50,8 cm (20
cali) z podświetlaniem LED
Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Karta graficzna USB HP

HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie), które stanowią dopełnienie
monitora i usprawniają korzystanie z komputera. Niewielki adapter HP USB Graphics Adapter umożliwia
podłączenie nawet 6 monitorów oraz zwiększenie produktywności i wielozadaniowości dzięki obsłudze
wielu aplikacji jednocześnie. Za pomocą jednego adaptera można połączyć notebook lub komputer
biurkowy z drugim monitorem, a stosując kilka adapterów, można połączyć kilka monitorów. Obsługuje
rozdzielczość do 1920 x 1080 (panoramiczny) lub 1600 x 1200 (tradycyjny).
Numer produktu: NL571AA

3 lata, serwis w następnym dniu
roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem
na miejsce w następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP.
Numer produktu: UD950E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami.
Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/hpoptions
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