Podatkovni list

Monitor HP W2072a z osvetlitvijo LED od zadaj in
diagonalo 50,8 cm (20 palcev)
Poslovno delovanje, združeno s cenovno dostopnostjo

V monitorju HP LCD W2072a
velikosti 50,8 cm (20 palcev) z
osvetlitvijo LED od zadaj sta po
ugodni ceni združena brezhibna
oblika in vrhunsko ogledovanje, vse
izdelano z mislijo na okolje.
Njegova tanka oblika z vgrajenimi
zvočniki in preprosto povezljivostjo
»plug and play« je primeren
dodatek vsem namiznim
računalnikom HP, pri čemer ne
zavzame veliko prostora.

Prefinjeno in cenovno dostopno
● Na tem tankem in modnem monitorju LED boste za ugodno ceno doživeli vrhunsko svetlost, kontrast in jasnost.
Moč osvetlitve LED
● Osvetlitev brez živega srebra v monitorjih LED porabi manj energije, poleg tega pa v primerjavi z monitorji s
ploščami CCFL omogoča hiter vklop/izklop.
Kakovost, na katero lahko računate
● Uživajte v 50,8 cm (20 palcih) čudovite vizualnosti z ločljivostjo 1600 x 900, dinamičnim kontrastnim razmerjem
3.000.000:1 ter procesorjem za odzivni čas vklopa/izklopa 5 ms1. Vgrajeni zvočniki in vhodi VGA/DVI-D
omogočajo zmogljivo in preprosto rešitev, s katero prihranite prostor.
Okolju prijazne lastnosti
● Pri oblikovanju HP-jevega monitorja LCD W2072a velikosti 50,8 cm (20 palcev) z osvetlitvijo LED od zadaj je bil
upoštevan tudi vpliv na okolje. • Zaslon brez arzena2 • Osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra • Kitajska
energijska oznaka2
HP-jeva podpora, storitve in zanesljivost
● Vključuje standardno omejeno garancijo za dele in delo. Razpoložljivost se razlikuje glede na regijo. Veljajo lahko
določene omejitve in izključitve. Podrobnejše informacije dobite pri HP-jevi podpori strankam.
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Monitor HP W2072a z osvetlitvijo LED od zadaj in diagonalo 50,8 cm (20 palcev) Tabela
specifikacij

Številka izdelka

B5M13AA; B5M13AS; B5M13AT

Velikost zaslona (diagonala)

50,8 cm (20”)

Kot gledanja

90° vodoravno; 50° navpično (min. kontrastno razmerje 10:1)

Svetlost

200 cd/m2

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 600:1; dinamični kontrast 3000000:1

Razmerje odzivov

5 ms

Razmerje širine/višine

Širokozaslonsko (16:9)

Privzeta ločljivost

1600 x 900

Funkcije zaslona

Proti bleščanju; Izbira jezika; Plug and Play; Programsko nastavljiv po meri; Zaslonski ukazi

Vhodni signal

1 DVI-D; 1 VGA

Vhodna moč

od 90 do 265 V izmenične napetosti, 45 ali 63 Hz

Poraba energije

Največ 26 W; običajno 20 W

Mere s stojalom (Š × G × V)

47,73 x 17 x 35,66 cm

Mere brez stojala (Š × G × V)

47,73 x 4,78 x 29,9 cm

Teža

3,5 kg
(s podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 stopinj do 19 stopinj

Večpredstavnost

Vhod za zvok z vgrajenimi zvočniki, 1 W za posamezen kanal

Okolju prijazno

Zaslon brez arzena; brez živega srebra

Garancija

1-letna omejena garancija za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Monitor HP W2072a z osvetlitvijo LED od zadaj in diagonalo 50,8 cm (20 palcev)
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Grafični adapter HP USB

HP ponuja različne izbirne izdelke (vsi v prodaji posebej), ki dopolnjujejo monitorje in na splošno izboljšujejo vaše
računalniške izkušnje. Majhen grafični vmesnik HP USB omogoča povezovanje do 6 zaslonov hkrati, s čimer vam pomaga
povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami. Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali namiznega
računalnika in drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov. Podpira ločljivosti do 1920 x
1080 (širok zaslon) ali 1600 x 1200 (običajno).

Številka izdelka: NL571AA

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.
Številka izdelka: UD950E
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Monitor HP W2072a z osvetlitvijo LED od zadaj in diagonalo 50,8 cm (20 palcev)
Opombe k sporočilom
1
2

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Vsebnost arzena in njegovih spojin ni bila zaznana s preizkusnimi metodami 3052/6010b ICP-AES ameriške agencije za varovanje zdravja.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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