Specifikace

39, 6 cm (15,6") monitor HP U160 s LED podsvícením
Přidání druhé obrazovky nebylo nikdy snazší.

Přidat k notebooku druhou
obrazovku v podobě lehkého
monitoru HP U160 s úhlopříčkou
39,6 cm (15,6") s LED podsvícením
nebylo nikdy snazší. Zvyšte svou
produktivitu s přenosným
displejem, který lze rychle otevřít
pomocí vlastního sklopného
stojanu a snadno připojit k
notebooku jedním kabelem USB.
Sdílejte prezentace s lidmi kolem
stolu, ať už pracujete kdekoli.
Nastavitelný stojan rychle
přeměníte zpět na přepravní
pouzdro, abyste mohli monitor
pohodlně sbalit a jít.

Zvyšte produktivitu pomocí přídavného displeje k vašemu notebooku.
● Super lehký a tenký přídavný displej HP U160 lze v okamžiku sklopit nebo převrátit a připojit k jakémukoli
notebooku prostřednictvím portu USB 2.0.
● Velká obrazovka s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6"), širokoúhlým poměrem stran 16:9, vysokým kontrastním
poměrem a jasem se vyrovná většině obrazovek klasických notebooků – bez nutnosti nosit s sebou druhý
notebook.
Navrženo pro lepší mobilitu.
● Integrované sklopné pouzdro rychle připraví monitor k použití. Zároveň plní funkci stojanu a pomáhá chránit
uložený monitor.
● Moderní, lehký a tenký design umožňuje snadné zasunutí do brašny na notebook hned vedle samotného
notebooku, aby byl kdykoli k dispozici.
● Přiložený USB kabel snadno uložíte do kapsy v pouzdru, kde bude rychle dostupný.
Ideální pro mobilní prezentace
● Rozšiřte své možnosti zobrazování tak, abyste mohli ukazovat a sdílet prezentace bez nutnosti tísnit se kolem
jedné obrazovky notebooku.
● Snadné nastavení nevyžaduje druhý napájecí kabel – rychle jej uvedete do provozu pomocí jednoho kabelu USB
(přiložen) a můžete pracovat na stole v kanceláři nebo v hotelovém pokoji, restauraci, vestibulu nebo na
veřejném prostranství.
Produkt navržený s ohledem na životní prostředí.
● Inteligentní, energeticky úsporný design byl navrhován s ohledem na životní prostředí a pomáhá snižovat
provozní náklady.
● LED podsvícení neobsahující rtuť, konstrukce bez obsahu BFR/PVC, sklo displeje bez arzénu a recyklovatelný obal
jsou pouze některé z ekologicky přívětivých vlastností integrovaných v displeji.
Bezstarostné používání z dílny HP.
● Ochrana HP zahrnuje 3letou standardní omezenou záruku na náhradní díly a práci a servisní zásah na pracovišti.
● Vyberte si volitelné služby HP Care Pack3, které rozšiřují servisní smlouvy o nadstandardní záruční podmínky.
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39, 6 cm (15,6") monitor HP U160 s LED podsvícením Tabulka s technickými údaji

Produktové číslo

D4T56AA; D4T56AT

Velikost displeje (úhlopříčka) 39,6 cm (15,6")
Úhel zobrazení

90° vodorovně; 65° svisle

Jas

180 cd/m²

Kontrastní poměr

500:1 statické

Poměr odezvy

12 ms (šedá – šedá)

Poměr stran

Širokoúhlé (16:9)

Nativní rozlišení

1366 × 768

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Tlačítka na obrazovce

Porty a konektory

1 USB 2.0

Příkon

Napájení přes USB

Spotřeba energie

5 W (maximálně); 5 W (typicky); <0,5 W (pohotovostní režim)

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

S krytem: 37,7 x 2,6 x 27,85 cm; Bez krytu: 37,5 x 1,45 x 27,13 cm

Hmotnost

1,54 kg
(s krytem)

Ergonomické funkce

Náklon: +15 až +45°

Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Nízký obsah halogenů; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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39, 6 cm (15,6") monitor HP U160 s LED podsvícením
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
5 let, další pracovní den
u zákazníka

Získejte pro své zařízení 5letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku
Produktové číslo: U7935E
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39, 6 cm (15,6") monitor HP U160 s LED podsvícením
Poznámky pod čarou se zprávami
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.
Označení na základě kroků podniknutých ke snížení emisí vznikajících při přepravě.
Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti najdete na stránce
www.hp.com/go/cpc.
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Více informací na
www.hp.eu/monitors
Drže krok s využitím finančních služeb HP

Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
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