Monitor IPS HP de 58,4 cm (23 pol.) com
retroiluminação LED
Obtenha ângulos de visualização ultra largos com visualização fora do eixo nítida e consistente a um preço
acessível. O monitor IPS HP de 58,4 cm (23 pol.) com retroiluminação HP apresenta conectividade
avançada, um design completamente ajustável e um desempenho de ecrã IPS impressionante para
configurações de vários monitores e para as empresas conscientes do orçamento.

Tecnologia IPS impressionante

A tecnologia In-Plane Switching (IPS) oferece uma precisão de imagem
impressionante com ângulos de visualização de 178° ultra largos para
ajudar a garantir a consistência de cores quando visualiza o ecrã fora
do eixo.
Veja a diferença que as cores consistentes e as visualizações nítidas
fazem da extremidade esquerda à extremidade direita – uma
funcionalidade de ecrã ideal para ambientes de vários monitores.
Amplie a sua visão e desfrute de imagens nítidas em cores brilhantes a
partir de praticamente qualquer ângulo.
Resoluções Full HD1, um rácio de contraste dinâmico M:1 e tempos de
resposta rápidos de 5 ms fornecem visualizações precisas de texto,
gráficos e vídeo2.

rotação ajustáveis e rotação de eixo.
O software HP Display Assistant incluído suporta qualidade de
imagem personalizada, dissuasão de furto e ativação de poupanças
energéticas numa interface integrada e fácil de utilizar.

Concebido a pensar no ambiente

O design inteligente e eficiente em termos de energia é concebido a
pensar no ambiente para ajudá-lo a reduzir os custos de consumo de
energia.
Retroiluminação LED sem mercúrio, um design isento de BFR/PVC3 e
vidro de ecrã sem arsénico4 são apenas alguns dos detalhes
responsáveis do ecrã.
Reduza o seu resultado final geral com certificações ecológicas
premiadas, incluindo ENERGY STAR®, EPEAT® Silver5 e TCO.

Desempenho de classe empresarial, preço Tranquilidade com a HP
A sua proteção HP inclui uma garantia limitada padrão de troca
acessível
Escolha um ecrã LED para fiabilidade de estado sólido e uma
apresentação de imagem vibrante. A tecnologia LED torna também o
seu ecrã fino, leve e fácil de posicionar na secretária.
Ligue-se facilmente a uma gama de dispositivos com convenientes
entradas VGA, DVI e DisplayPorts (com suporte HDCP em DVI e
DisplayPort). Mantenha os seus periféricos mais utilizados próximos
com o hub de duas portas USB integradas.
Liberte valioso espaço de secretária com o modelo de montagem
VESA integrado que suporta uma montagem na parede ou
configuração em mosaico dos ecrãs (hardware de montagem vendido
separadamente).
Trabalhe confortavelmente durante o dia com altura, inclinação,

avançada de 3 anos.
Escolha Contratos de Serviços HP Care Pack6 alargados que vão mais
longe do que as garantias padrão.

Monitor IPS HP de 58,4 cm (23 pol.) com
retroiluminação LED

Dimensão do ecrã (diagonal)

58,4 cm (23 pol.)

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

250 cd/m²

Relação de contraste

1000:1 estático; 1 000 000:1 dinâmico

Taxa de resposta

14 ms cinzento para cinzento

Resolução nativa

1920 x 1080

Proporção

Panorâmico (16:9)

Características do ecrã

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

Sinal de entrada

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de Energia

40W (máximo), 35W (típico), <0,5W (standby)

Dimensões

Com base: 55,15 x 24,94 x 46,7 cm
Sem base: 55,15 x 4,95 x 33,42 cm

Peso

4,1 kg

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: - 5 a +30º; Rotação: ±360º
Ambientais

Temperatura de funcionamento: 5 até 35 °C
Humidade de funcionamento: 20 a 80% HR

Conformidade com standards Qualificado pela ENERGY STAR®
de eficiência energética
Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças, mão-de-obra e serviço no local no dia útil seguinte. Os termos e as condições variam
segundo o país. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens HD.
Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
Em conformidade com a definição de "isento de BFR/PVC", de acordo com a Declaração da Posição iNEMI relativa a "Material eletrónico com baixo teor de halogéneo". Os componentes de plástico incorporados no
chassis geralmente contêm < 1000 ppm (0,1%) de bromo ou cloro. As placas de circuito impresso e laminados de substrato geralmente contêm < 1500 ppm (0,15%) de bromo e cloro no total. As peças de
substituição após a compra poderão não estar isentas de BFR/PVC. Os acessórios externos, incluindo fontes de alimentação, cabos de alimentação e periféricos, não estão isentos de BFR/PVC.
4 Não foi detetado arsénio nem nenhum dos seus compostos, utilizando os métodos de teste 3052/6010b através de ICP-AES com um MDL 10 ppm da EPA dos EUA.
5 EPEAT® Silver em que a HP regista produtos comerciais de visualização. Para obter informações sobre o estado do registo no seu país, consulte www.epeat.net.
6 Contratos de Serviços HP Care Pack alargados que vão mais longe do que as garantias padrão. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar, dependendo da localização geográfica. O
serviço tem início na data de aquisição do hardware. Para selecionar o nível de serviço adequado ao seu produto HP, utilize a Ferramenta de Pesquisa de Serviços HP Care Pack em www.hp.com/go/lookuptool.
Estão disponíveis informações adicionais sobre os Serviços HP Care Pack por produto em www.hp.com/hps/carepack.
1
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Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP
Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais
informações em www.hp.com/go/hpfs.

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas à alteração sem aviso. 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.
Saiba mais em www.hp.eu/monitors
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Monitor IPS HP de 58,4 cm (23 pol.) com
retroiluminação LED
Acessórios e serviços (não incluídos)
Suporte Duplo Ajustável para Notebook
HP

O Suporte de Visualização Duplo Ajustável HP permite-lhe utilizar dois ecrãs para maximizar a sua
produtividade e optimizar a eficiência. Cada ou ambos os ecrãs podem ser colocados na posição
horizontal ou vertical e o suporte é ajustável em profundidade, altura, inclinação e ângulo para que
possa ver os dois ecrãs ao nível do olhar bem como ligeiramente voltados um para o outro,
permitindo-lhe controlar várias aplicações e fontes de informação ao mesmo tempo. Os rolos integrados
na base permitem-lhe rodar o suporte de forma a poder partilhar o seu trabalho mais facilmente.
Número do produto: AW664AA

Speaker Bar LCD HP

Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar funções de apoio multimédia
completas, incluindo colunas estéreo com amplitude sonora total e uma tomada externa para
auscultadores.
Número do produto: NQ576AA

Montagem monitor LCD com libertação
rápida HP

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em
conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de
parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.
Número do produto: EM870AA

Suporte Work Center integrado HP para
Desktop Ultra Slim e Thin Client

O suporte Work Center HP integrado foi concebido para ajudar a maximizar a utilização do espaço
limitado da secretária sem comprometer o desempenho ou a produtividade acomodando um HP Compaq
6005 Pro, um PC Desktop HP Ultra-slim série 8000 ou um HP Thin Client e a maioria dos monitores LCD
HP de 17 a 24 polegadas* (43,18 a 60,96 cm) na diagonal (consulte a compatibilidade nas Quick Spec)
com suportes de montagem padrão VESA. * Monitores da HP que pesam 3,4 kg a 4,8 kg (7,5 lbs a 10,5
lbs).
Número do produto: LH526AA

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

5 anos, dia útil seguinte, no local

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, por parte de
um técnico qualificado da HP, se não for possível resolver o problema remotamente
Número do produto: U7935E

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas à alteração sem aviso. 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.
Saiba mais em www.hp.eu/hpoptions
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