Taulukot

HP:n 39,6 cm (15,6'') LED-taustavalaistu
U160-näyttö
Toisen näytön lisääminen on nyt entistä huomattavasti helpompaa.

Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6
tuuman) LED-taustavalaistun HP
U160 -näytön ansiosta toisen
näytön lisääminen kannettavaan
tietokoneeseen on nyt helpompaa
kuin koskaan. Paranna
tuottavuutta kannettavalla
kakkosnäytöllä, joka on nopea
avata kiinteän, kallistettavan
jalustansa varaan ja helppo kytkeä
kannettavaan USB-johdolla. Näytä
esitykset pöydän toisellekin
puolelle – missä tahansa
työskenteletkin. Säädettävä jalusta
muuntuu nopeasti takaisin
kantolaukuksi, joten pääset
Lisää tuottavuutta kannettavan kakkosnäytöllä.
● Erittäin kevyt ja ohut HP U160 -oheisnäyttö on helppo ottaa käyttöön ja taittaa kiinni hetkessä ja sen voi liittää
hetkessä tien päälle.
mihin tahansa kannettavaan, jossa on USB 2.0 portti.
● Suurikokoiselta 39,6 cm:n (15,6 tuuman) näyttöalaltaan, 16:9-kuvasuhteeltaan, kontrastisuhteeltaan ja
kirkkaudeltaan näyttö vastaa useimpia perinteisiä kannettavien näyttöjä, mutta säästää käyttäjän toisen
kannettavan kuljettamisen vaivalta.

Kulkee vaivatta mukana.
● Kiinteä, käännettävä ja taitettava kotelo avautuu nopeasti, toimii myös jalustana ja suojaa näyttöä silloin kun sitä
ei käytetä.
● Kevyt, ohut ja moderni näyttö sopii kätevästi kantolaukkuun kannettavan viereen ja kulkee näin kätevästi
mukanasi kaikkialle.
● Mukana tuleva USB-johto sopii kätevästi kiinteään taskuun, josta se on nopea ottaa käyttöön.
Soveltuu ihanteellisesti esityksiin tien päällä
● Laajenna käytössä olevaa näyttöalaa, jotta voit näyttää ja jakaa esityksiä aiheuttamatta tungosta yhden
kannettavan tietokoneen ääreen.
● Käyttö ei vaadi toista virtajohtoa – yksi USB-johto riittää (sisältyy toimitukseen), kun haluat työskennellä
kirjoituspöydän ääressä toimistossa tai hotellihuoneessa, ravintolassa, aulassa tai julkisissa tiloissa.
Näytä ympäristöystävällisyytesi.
● Älykäs ja energiaa säästävä näyttö on suunniteltu ympäristöä ajatellen ja se auttaa vähentämään
virrankulutuksen aiheuttamia kustannuksia.
● Elohopeaton LED-taustavalaistus, BFR-/PVC-yhdisteettömät osat, arseeniton näytön lasi ja kierrätettävät
pakkausmateriaalit ovat vain joitakin esimerkkejä näytön ympäristöystävällisistä ominaisuuksista.
HP takaa mielenrauhan.
● HP:n suojaus sisältää kolmen vuoden rajoitetun vakiotakuun, joka kattaa osat, työn ja huollon asiakkaan tiloissa.
● Valinnaiset HP Care Pack -palvelusopimukset3 tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut.
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HP:n 39,6 cm (15,6'') LED-taustavalaistu U160-näyttö Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

D4T56AA; D4T56AT

Näytön koko (lävistäjä)

39,6 cm (15,6")

Katselukulma

90°, vaaka; 65°, pysty

Kirkkaus

180 cd/m²

Kontrastisuhde

500:1, staattinen

Vasteaikasuhde

12 ms (harmaa–harmaa)

Kuvasuhde

Laajakuva (16:9)

Alkuperäinen tarkkuus

1 366 x 768

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; Näytön painikkeet

Portit ja liittimet

Yksi USB 2.0

Virransyöttö

Virransyöttö USB-portin kautta

Virrankulutus

5 W (enintään); 5 W (tyypillinen); < 0,5 W (valmiustila)

Tuotteen mitat ilman jalustaa Kotelon kanssa: 37,7 x 2,6 x 27,85 cm; Ilman koteloa: 37,5 x 1,45 x 27,13 cm
(l × s × k)
Paino

1,54 kg
(kotelon kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Pystykallistus: +15–+45 ˚C

Ympäristö

arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen; elohopeaton näytön taustavalaistus

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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HP:n 39,6 cm (15,6'') LED-taustavalaistu U160-näyttö
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7935E
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HP:n 39,6 cm (15,6'') LED-taustavalaistu U160-näyttö
Viestin alaviitteet
1
2
3

Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
Nimitys perustuu kuljetukseen liittyviä päästöjä vähentäviin toimiin
HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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