Φύλλο δεδομένων

Οθόνη ΗΡ U160 39,6 cm (15,6'') ιντσών με
οπισθοφωτισμό LED
Η προσθήκη δεύτερης οθόνης απλοποιήθηκε δραστικά.

Η προσθήκη δεύτερης οθόνης στο
φορητό υπολογιστή
απλοποιήθηκε δραστικά, χάρη
στην ελαφριά οθόνη ΗΡ U160 39,6
cm (15,6'') με οπισθοφωτισμό LED.
Αυξήστε την παραγωγικότητά σας
με μια φορητή συνοδευτική οθόνη
που ανοίγει γρήγορα στηριζόμενη
στη δική της βάση με ρυθμιζόμενη
κλίση και συνδέεται εύκολα στο
φορητό υπολογιστή σας με ένα
καλώδιο USB. Προβάλλετε
παρουσιάσεις σε ένα τραπέζι ή
γραφείο, όπου κι αν εργάζεστε. Η
ρυθμιζόμενη βάση μετατρέπεται
γρήγορα σε θήκη μεταφοράς,
Αυξήστε την παραγωγικότητα με μια συνοδευτική οθόνη για το φορητό σας υπολογιστή.
όπου μπορείτε να φυλάξετε την ● Η ιδιαίτερα ελαφριά και λεπτή συνοδευτική οθόνη ΗΡ U160 ανοίγει και κλείνει με μια κίνηση και μπορεί να
συνδεθεί σε οποιονδήποτε φορητό υπολογιστή με θύρα USB 2.0.
οθόνη γρήγορα και εύκολα.
● Χάρη στη μεγάλη επιφάνεια 39,6 cm (15,6''), το λόγο διαστάσεων ευρείας οθόνης 16:9, το λόγο αντίθεσης και
τις ρυθμίσεις φωτεινότητας, η οθόνη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις οθόνες των
περισσότερων παραδοσιακών φορητών υπολογιστών, χωρίς να επιβαρύνεστε με το βάρος και τον όγκο ενός
δεύτερου φορητού υπολογιστή.

Σχεδίαση για εύκολη φορητότητα.
● Η ενσωματωμένη αναδιπλούμενη θήκη ανοίγει γρήγορα την οθόνη, λειτουργεί ως βάση και συμβάλλει στην
προστασία της οθόνης κατά την αποθήκευσή της.
● Χάρη στο μικρό βάρος και στη λεπτή και μοντέρνα σχεδίασή της, η οθόνη χωράει εύκολα στη θήκη μεταφοράς
μαζί με τον φορητό σας υπολογιστή, ώστε να μπορείτε να την παίρνετε μαζί σας όπου κι αν εργάζεστε.
● Το παρεχόμενο καλώδιο USB αποθηκεύεται εύκολα σε μια ενσωματωμένη θέση στη θήκη μεταφοράς, ώστε να
είναι άμεσα διαθέσιμο.
Ιδανική λύση για παρουσιάσεις εν κινήσει
● Επεκτείνετε την οθόνη σας για να μπορείτε να παρουσιάζετε και να βλέπετε παρουσιάσεις με άλλους χωρίς να
στριμώχνεστε γύρω από μία οθόνη φορητού υπολογιστή.
● Η εγκατάσταση γίνεται πολύ εύκολα, χωρίς να απαιτείται δεύτερο καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορείτε να
εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε άμεσα την οθόνη με το μοναδικό (παρεχόμενο) καλώδιο USB και να
εργαστείτε στο γραφείο σας, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, σε ένα εστιατόριο, σε έναν χώρο υποδοχής ή σε
έναν δημόσιο χώρο συνάντησης.
Διακριθείτε στη μάχη υπέρ του περιβάλλοντος.
● Η έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση έχει γίνει με γνώμονα το περιβάλλον και σας βοηθάει να
μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.
● Ο οπισθοφωτισμός LED χωρίς υδράργυρο, η σχεδίαση χωρίς BFR/PVC, η γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό και
η ανακυκλώσιμη συσκευασία είναι λίγα μόνο από τα περιβαλλοντικά υπεύθυνα χαρακτηριστικά της οθόνης.
Τέλος στο άγχος με την HP
● Η προστασία που παρέχει η ΗΡ περιλαμβάνει την τυπική περιορισμένη εγγύηση που παρέχει υποστήριξη για
ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια εξυπηρέτηση για 3 έτη.
● Επιλέξτε προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack3 για να επεκτείνετε τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πέρα
από τις τυπικές εγγυήσεις.
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Οθόνη ΗΡ U160 39,6 cm (15,6'') ιντσών με οπισθοφωτισμό LED Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

D4T56AA; D4T56AT

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

39,6 cm (15,6")

Γωνία θέασης

90° οριζόντια, 65° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

180 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

500:1 στατική

Ρυθμός απόκρισης

12 ms από γκρι σε γκρι

Λόγος διαστάσεων

Ευρεία οθόνη (16:9)

Εγγενής ανάλυση

1366 x 768

Χαρακτηριστικά οθόνης

Aντιθαμβωτική, κουμπιά oθόνης

Θύρες και υποδοχές

1 USB 2.0

Ισχύς εισόδου

Τροφοδοσία μέσω καλωδίου USB

Κατανάλωση ισχύος

5 W (μέγιστη), 5 W (τυπική), <0,5 W (αναμονή)

Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β Με κάλυμμα: 37,7 x 2,6 x 27,85 cm Χωρίς κάλυμμα: 37,5 x 1,45 x 27,13 cm
x Υ)
Βάρος

1,54 kg
(με κάλυμμα)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: +15° έως +45°

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Οθόνη ΗΡ U160 39,6 cm (15,6'') ιντσών με οπισθοφωτισμό LED
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
5 έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως
Αριθμός προϊόντος: U7935E

Φύλλο δεδομένων

Οθόνη ΗΡ U160 39,6 cm (15,6'') ιντσών με οπισθοφωτισμό LED
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
2 Διάκριση για τις ενέργειες για τη μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με τη μεταφορά.
3 Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και
περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/cpc.
1

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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