Adatlap

HP U160 39,6 cm (15,6'') hüvelykes LED-es hátsó
megvilágítású monitor
A második képernyő hozzáadása sokkal egyszerűbb lett.

A noteszgéphez lényegesen
egyszerűbb most egy második
képernyőt csatlakoztatni a
pehelykönnyű HP U160 39,6
cm-es (15,6 hüvelykes) LED-es
hátsó megvilágítású monitor
révén. Növelje eredményességét
egy hordozható képernyővel,
amely gyorsan megnyitható a saját
állítható dőlésű állványán, és
egyetlen USB-kábellel
csatlakoztatható noteszgépéhez.
Ossza meg bemutatóit egy
asztalnál vagy íróasztalnál, akárhol
is dolgozik. Az állítható állvány
gyorsan visszacsukható
Növelje eredményességét a noteszgépe hordozható képernyőjével.
● A szuperkönnyű és vékony HP U160 hordozható kijelző egy mozdulattal elindítható és lecsukható, továbbá
hordtáskának, így azonnal
bármilyen noteszgéphez csatlakozható 2.0 USB-porton keresztül.
elrakhatja és már mehet is.
● A terjedelmes 39,6 cm-es (15,6 hüvelykes) képátlójú képernyő, a 16:9 szélesvásznú képarány, a kontrasztarány
és a fényerő a legtöbb hagyományos noteszgép képernyőjéhez igazodik, anélkül, hogy egy második
noteszgépet kellene maguknál hordozni.

A könnyű hordozhatóságra tervezték.
● A beépített lehajtható füles táskából gyorsan elővehető a képernyő, félbehajtva állványként is használható,
valamint védi a kijelzőt tárolás közben.
● A pehelykönnyű és vékony, modern kialakítás révén könnyen belefér a noteszgép hordtáskájába a noteszgépe
mellé, így akárhová magával viheti.
● A mellékelt USB-kábel a táska beépített zsebében tárolható egyszerűen a gyors hozzáférés érdekében.
Ideális útközben tartandó bemutatókhoz
● Növelje képernyője méretét, hogy bemutathassa és megoszthassa bemutatóit anélkül, hogy mindannyian
egyetlen noteszgépképernyő körül tömörülnének.
● Az egyszerű beállításhoz nincs szükség második tápkábelre. Egyetlen (mellékelt) USB-kábel segítségével
gyorsan működésbe hozhatja és dolgozhat rajta az irodai íróasztalánál vagy egy hotelszobában, étteremben,
váróban vagy nyilvános találkozóhelyen.
Környezetvédelmi előnyöket biztosít.
● A környezettudatos, intelligens és energiahatékony tervezés hozzájárul az energiafogyasztás csökkentéséhez.
● A higanymentes LED-háttérvilágítás, a BFR/PVC-mentes kivitelezés, az arzénmentes kijelzőüveg és az
újrahasznosítható csomagolás csak néhány a képernyő kialakítását meghatározó környezettudatos
megfontolás közül.
Tökéletes biztonság a HP révén.
● A HP nyújtotta védelem része a 3 éves korlátozott jótállás, amely magában foglalja az alkatrészeket, a
munkadíjat és a helyszíni szervizt.
● Az opcionális HP Care Pack szolgáltatások3 igénybe vételével a szervizszerződésekben foglalt normál jótállást
további lehetőségekkel bővítheti.
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HP U160 39,6 cm (15,6'') hüvelykes LED-es hátsó megvilágítású monitor Műszaki
jellemzők táblázata

Termékszám

D4T56AA; D4T56AT

Képernyőméret (átlós)

39,6 cm (15,6 hüvelyk)

Megtekintési szög

90° vízszintes; 65° függőleges

Fényerő

180 cd/m²

Kontrasztarány

500:1 statikus

Válaszarány

12 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Oldalarány

Széles képernyős (16:9)

Natív felbontás

1366 x 768

Megjelenítési jellemzők

Tükröződéscsökkentő; Képernyőn megjelenő gombok

Portok és csatlakozók

1 USB 2.0

Bemeneti táp

USB forrású áramforrás

Energiafogyasztás

5 W (maximum); 5 W (jellemző); <0,5 W (készenlétben)

Méretek állvány nélkül (Szé x Fedőlappal: 37,7 x 2,6 x 27,85 cm; Fedőlap nélkül: 37,5 x 1,45 x 27,13 cm
Mé x Ma)
Súly

1,54 kg
(fedőlappal)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: +15° – +45°

Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP U160 39,6 cm (15,6'') hüvelykes LED-es hátsó megvilágítású monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
5 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: U7935E
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HP U160 39,6 cm (15,6'') hüvelykes LED-es hátsó megvilágítású monitor
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
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külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.
A választás az alapján történik, hogy a műveleteknél alacsony legyen a szállítással kapcsolatos kibocsátás.
A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidői a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra megszorítások és korlátozások
érvényesek. További részletekért látogasson el a www.hp.com/go/cpc webhelyre.
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További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.
További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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