Záznamový list

Monitor LCD HP W2072a s uhlopriečkou 50,8 cm (20
palcov) a podsvietením LED
Spojenie podnikového výkonu a cenovej dostupnosti

Monitor LCD HP W2072a s
uhlopriečkou 50,8 cm (20 palcov) a
podsvietením LED je kombináciou
bezchybného dizajnu a vysokej
kvality zobrazenia za dostupnú
cenu a navyše dbá na životné
prostredie. Vďaka štíhlemu dizajnu
a jednoduchej pripojiteľnosti s
technológiou „plug and play“ sa
môže stať doplnkom každého
stolného počítača HP a nezaberie
veľa miesta.

Sofistikovanosť a cenová dostupnosť
● Štíhly a elegantný monitor LED disponuje mimoriadnym jasom, kontrastom a čistotou obrazu za cenu, ktorú si
môžete dovoliť.
Sila podsvietenia LED
● V porovnaní s plochými monitormi CCFL spotrebuje bezortuťové podsvietenie monitorov LED nielen menej
energie, ale umožňuje aj rýchle zapnutie a vypnutie.
Spoľahlivá kvalita
● Užívajte si vynikajúci vizuálny výkon vďaka uhlopriečke s dĺžkou 50,8 cm (20 palcov), rozlíšeniu 1 600 x 900,
dynamickému kontrastu v pomere 3 000 000:1 a procesoru s časom odozvy 5 ms pri zapnutí/vypnutí1.
Integrované reproduktory a vstupy VGA/DVI-D predstavujú jednoduché a priestorovo úsporné riešenie.
Ekologické vlastnosti
● Monitor LCD HP W2072a s uhlopriečkou 50,8 cm (20") a podsvietením LED bol navrhnutý s ohľadom na životné
prostredie. • Sklo monitora bez obsahu arzénu2 • Podsvietenie LED bez obsahu ortuti • Štítok spotreby energie2
Podpora, služby a spoľahlivosť spoločnosti HP
● Zahŕňa štandardnú obmedzenú záruku na súčiastky a prácu. Dostupnosť sa líši v závislosti od regiónu. Platia
určité obmedzenia a výnimky. Podrobné informácie získate na oddelení technickej podpory spoločnosti HP.
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Monitor LCD HP W2072a s uhlopriečkou 50,8 cm (20 palcov) a podsvietením LED Tabuľka
s technickými údajmi

Číslo produktu

B5M13AA; B5M13AS; B5M13AT

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

50,8 cm (20")

Uhol pohľadu

90° vodorovne; 50° zvislo (minimálny kontrast 10:1)

Jas

200 cd/m2

Pomer kontrastu

600:1 staticky; 3 000 000:1 dynamicky

Miera odozvy

5 ms

Aspect ratio (Pomer strán)

Širokouhlé (16:9)

Natívne rozlíšenie

1600 x 900

Charakteristika displeja

Antireflexný; Výber jazyka; Plug and Play; Užívateľsky programovateľné; Ovládače na obrazovke

Vstupný signál

1 DVI-D; 1 VGA

Príkon

90 až 265 V AC, 45 alebo 63 Hz

Príkon

Maximálne 26 W; bežne 20 W

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

47,73 x 17 x 35,66 cm

Rozmery bez podstavca (Š x H 47,73 x 4,78 x 29,9 cm
x V)
Hmotnosť

3,5 kg
(so stojanom)

Ergonomické vlastnosti

Sklon: - 5 stupňov až + 19 stupňov

Multimédiá

Audio vstup s integrovanými reproduktormi 1 W na kanál

Okolitý

Sklo monitora bez arzénu; bez ortuti

Záruka

1-ročná obmedzená záruka vrátane 1-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
USB Grafický adaptér HP

Spoločnosť HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne), ktoré sú navrhnuté tak, aby
spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový zážitok z používania počítača. Superkompaktný USB grafický
adaptér HP umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť vašu produktivitu a zlepšiť súbežnú prácu v
niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér na premostenie medzi notebookom alebo stolným
počítačom a druhým monitorom, alebo používajte viac adaptérov na vzájomné pripojenie niekoľkých displejov.
Podporované rozlíšenie do 1 920 x 1 080 (širokouhlé zobrazenie) alebo 1 600 x 1 200 (bežné zobrazenie).

Číslo produktu: NL571AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.
Číslo produktu: UD950E
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Monitor LCD HP W2072a s uhlopriečkou 50,8 cm (20 palcov) a podsvietením LED
Poznámky v krátkych správach
1
2

Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Pri použití skúšobnej metódy U.S. EPA 3052/6010b pomocou techniky ICP-AES sa nenašiel arzén ani jeho zlúčeniny.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
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