Dataark

39,6 cm (15,6") stor HP U160-skærm med
bagbelysning
Det er nu meget nemmere at tilføje en ekstra skærm.

Det er nu blevet meget nemmere
at tilføje en ekstra skærm til din
bærbare pc med denne lette HP
U160 39,6 cm (15,6") LED-skærm
med bagbelysning. Øg
produktiviteten med en ekstra
bærbar skærm. Skærmen kan
hurtigt tages i brug og åbner ind i
dens egen vippejusterbare fod.
Den kan nemt sluttes til din
bærbare computer med et USBkabel. Del præsentationer på
tværs af bordet, uanset hvor du
arbejder. Den justerbare fod kan
hurtigt konverteres til en
bæretaske, så du kan opbevare
den og tage den med dig.

Øg produktiviteten med en ekstra skærm til din bærbare pc.
● Den superlette og -tynde ekstra HP U160-skærm opsættes og pakkes sammen på et øjeblik, og den kan sættes
til alle bærbare pc'er med en USB 2.0-port.
● Masser af skærmplads på den 39,6-cm (15,6") store skærm, bredskærm i 16:9-format, kontrastforhold og
lysstyrke passer til de fleste traditionelle bærbare computeres skærmbillede, uden at du behøver bære rundt på
endnu en bærbars ekstra vægt og fylde.
Udviklet til praktisk mobilitet.
● Med det integrerede etui, der kan drejes og foldes, kan du hurtigt tage skærmen i brug. Etuiet fungerer også som
fod, og det beskytter skærmen, når den er pakket væk.
● Skærmen er let og tynd, og det moderne design gør, at den nemt glider ned i bæretasken til din bærbare
computer, så du kan tage den med dig, hvorend du skal arbejde.
● Det medfølgende USB-kabel kan nemt opbevares i en indbygget lomme i etuiet, så det er nemt at få fat i.
Ideel til præsentationer på farten
● Udvid skærmarealet, så du kan vise og dele præsentationer uden at alle skal stimle sammen om en enkelt lille
skærm.
● Opsætningen er nem, og der kræves ikke et ekstra strømkabel brug det medfølgende USB-kabel, og kom
hurtigt i gang med at arbejde ved et skrivebord på kontoret eller i et hotelværelse, en restaurant, en lobby eller et
offentligt mødested.
Vær god mod miljøet.
● Det intelligente, energieffektive design er bygget med hensyntagen til miljøet og hjælper dig med at reducere
strømforbruget.
● LED-bagbelysning uden kviksølv, design uden BFR/PVC, skærmglas uden arsenik og genbrugelig emballage er
kun nogle få af de miljøbevidste detaljer, der er indbygget i skærmen.
Ro i sindet med HP.
● HP's beskyttelse indbefatter en 3-årig begrænset garanti, der omfatter reservedele, arbejdsløn og servicering på
stedet.
● Med HP Care Pack Services3 forlænger du servicekontrakten ud over standardgarantien (valgfri).
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39,6 cm (15,6") stor HP U160-skærm med bagbelysning Tabel over specifikationer

Produktnummer

D4T56AA; D4T56AT

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

39,6 cm (15,6")

Synsvinkel

90° vandret; 65° lodret

Lysstyrke

180 cd/m²

Kontrastforhold

500:1 statisk

Responsforhold

12 ms grå til grå

Højde-bredde-forhold

Widescreen (16:9)

Oprindelig opløsning

1366 x 768

Skærmegenskaber

Refleksfri; Skærmknapper

Porte og stik

1 USB 2.0

Indgangsstrøm

Strøm via USB

Strømforbrug

5 W (maks.); 5 W (typisk); <0,5 W (standby)

Mål uden stander (B x D x H)

Med etui: 37,7 x 2,6 x 27,85 cm; Uden etui: 37,5 x 1,45 x 27,13 cm;

Vægt

1,54 kg
(med etui)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktionalitet: +15˚ til +45˚

Miljømæssigt

Skærmglas uden arsenik; Lav halogen; Kviksølvfri skærmbagbelysning

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
5 års service på stedet
næste hverdag

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7935E
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Fodnoter i beskeder
Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
Indstillingen er baseret på handlinger, der kan reducere udledninger i forbindelse med transport.
Serviceniveauer og svartider for HP Care Pack-tjenesterne afhænger af din geografiske placering. Servicen begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Se flere oplysninger
på www.hp.com/go/cpc.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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