Folha de Dados

Monitor LCD retroiluminado LED com W2072a 50,8
cm (20") da HP
Desempenho empresarial e acessibilidade

O monitor LCD retroiluminado com
ecrã LED W2072a de 50,8 cm (20")
da HP combina a forma sem falhas
com a visualização de qualidade
elevada a um preço acessível tudo tendo o ambiente em mente.
O seu design fino, com altifalantes
integrados e ligação simples de
“plug and play”, complementa
qualquer ambiente de trabalho HP
sem sacrificar o espaço.

A sofisticação aliada ao baixo preço
● Experimente brilho, contraste e clareza surpreendentes neste monitor LED fino e leve com um preço que está
dentro do seu orçamento.
O poder do LED
● A retroiluminação livre de mercúrio dos monitores LED não só consome menos energia, como também oferece
um tempo de ligar/desligar mais rápido em comparação com os monitores de painel CCFL.
Qualidade em que pode confiar
● Aprecie 50,8 cm (20") de desempenho visual brilhante com uma resolução 1600x900, razão de contrate
dinâmico de 3.000.000:1 e um processador com tempo de resposta de ligar/desligar de 5ms1. Altifalantes
integrados e entradas VGA/DVI-D fornecem uma solução poderosa, simples e pequena.
Destaques ecológicos
● O monitor LCD com retroiluminação LED HP W2072a de 50,8 cm (20 pol.) foi pensado tendo o ambiente em
mente. • Vidro de ecrã sem arsénio2 • Retroiluminação LED sem mercúrio • Etiqueta energética China2
Suporte, serviço e confiança HP
● Inclui uma garantia padrão, limitada para peças e mão-de-obra. A disponibilidade varia consoante a região. São
aplicáveis determinadas restrições e exclusões. Para obter mais detalhes, entre em contacto com o Suporte
técnico HP.
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Monitor LCD retroiluminado LED com W2072a 50,8 cm (20") da HP Tabela de
especificações

Número do produto

B5M13AA; B5M13AS; B5M13AT

Dimensão do ecrã (diagonal)

50,8 cm (20 pol.)

Ângulo de visualização

90° na horizontal; 50° na horizontal (razão de contraste mínimo de 10:1)

Luminosidade

200 cd/m2

Relação de contraste

600:1 estático; 3000000:1 dinâmico

Razão de resposta

5 ms

Proporção

Panorâmico (16:9)

Resolução nativa

1600 x 900

Características do ecrã

Anti-reflexo; Selecção do idioma; Plug and Play; Programável pelo utilizador; Controlos apresentados no ecrã

Sinal de entrada

1 DVI-D; 1 VGA

Potência de entrada

90 a 265 V CA, 45 ou 63 Hz

Consumo de energia

26 W no máximo; 20 W normal

Dimensões com suporte (L x P 47,73 x 17 x 35,66 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 47,73 x 4,78 x 29,9 cm
x A)
Peso

3,5 kg
(com base)

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: -5 graus até + 19 graus
Multimédia

Entrada de áudio com colunas integradas de 1 W por canal

Ambientais

vidro de ecrã sem arsénico; Sem mercúrio

Garantia

Garantia limitada de 1 ano, incluindo 1 ano para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador Gráfico USB HP

A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos separadamente) concebidos para completar os
nossos monitores e aumentar a experiência de computação de forma geral. O Adaptador de Gráficos HP USB super
compacto permite ligar até seis monitores em simultâneo, para o ajudar a aumentar a produtividade e partilhar tarefas
entre várias aplicações abertas. Utilize um adaptador para ligar um portátil ou computador de secretária e o segundo
monitor, ou utilize vários adaptadores para ligar vários monitores entre si. Suporta resoluções até 1920 x 1080 (ecrã
panorãmico) ou 1600 x 1200 (tradicional).

Número do produto: NL571AA

3 anos, dia útil seguinte, no
local

Obtenha 3 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.
Número do produto: UD950E
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Rodapés com mensagens
1
2

Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
Não foi detetado arsénio nem nenhum dos seus compostos utilizando os métodos de teste 3052/6010b através de ICP-AES da EPA dos EUA.

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento.
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