Datasheet

HP U160 39,6-cm (15,6'') LED-backlit monitor
Eenvoudig als tweede scherm aan te sluiten.

De lichte HP U160 39,6-cm
(15,6-inch) LED-backlit monitor is
het ideale tweede scherm voor uw
notebook. U werkt productiever
met een draagbaar scherm dat
snel openklapt op zijn eigen
verstelbare voet en dat met een
USB-kabel op uw notebook wordt
aangesloten. Laat uw presentaties
zien aan elke tafel en op elk
bureau. De verstelbare voet is
tegelijk de hoes waarin u de
monitor beschermt als u vertrekt.

Werk productiever met een extra scherm voor uw notebook.
● Het superlichte, platte HP U160 scherm, dat in een handomdraai te openen en te sluiten is, kan op elke notebook
met een USB 2.0-poort worden aangesloten.
● Een 39,6-cm (15,6-inch) diagonaal scherm met een 16:9 breedbeeldformaat, dezelfde contrastratio en
helderheid als de meeste traditionele notebookschermen, zonder het gewicht of het formaat van een tweede
notebook.
Gemakkelijk mee te nemen.
● De behuizing kan worden opengeklapt en gedraaid, fungeert tevens als standaard en biedt bescherming
wanneer het scherm niet gebruikt wordt.
● Dit modern ogende, lichte en platte scherm past naast uw notebook in uw notebooktas. Daardoor kunt het
gemakkelijk overal mee naartoe nemen.
● De meegeleverd USB-kabel kan in het geïntegreerde vak in de behuizing worden opgeborgen.
Ideaal om onderweg presentaties te geven.
● Voeg schermruimte toe om presentaties te tonen en te delen zonder dat uw toehoorders zich rond één
notebookscherm hoeven te verdringen.
● Eenvoudig zonder netsnoer met één USB-kabel (meegeleverd) aan te sluiten: snel aan de slag op kantoor, in een
hotelkamer, restaurant, lobby of een openbare ruimte.
Milieuvriendelijk.
● Het intelligente, energiezuinige ontwerp houdt rekening met het milieu en helpt u om uw stroomverbruik te
reduceren.
● Kwikvrij LED-backlight, een BFR/PVC-vrij ontwerp, arseenvrij glas en een recyclebare verpakking zijn slechts
enkele van de milieuvriendelijke kenmerken van het scherm.
HP zorgt voor een gerust gevoel.
● HP biedt 3 jaar standaardgarantie op onderdelen, arbeid en onsite service.
● Kies optionele HP Care Pack Services3 om de standaardgarantie aan te vullen of uit te breiden.
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HP U160 39,6-cm (15,6'') LED-backlit monitor Specificatietabel

Bestelnr.

D4T56AA; D4T56AT

Schermformaat (diagonaal)

39,6 cm (15,6 inch)

Beeldhoek

90° horizontaal; 65° verticaal

Helderheid

180 cd/m²

Contrastverhouding

500:1 statisch

Responspercentage

12 ms grijs naar grijs

Aspectratio

Breedbeeld (16:9)

Standaardresolutie

1366 x 768

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Schermtoetsen

Poorten en connectoren

1 USB 2.0

Ingangsspanning

Voedingsstroom via USB

Stroomverbruik

5 Watt (max); 5 Watt (gem); < 0,5 Watt (standby)

Afmetingen zonder standaard Met klep: 37,7 x 2,6 x 27,85 cm; Zonder klep: 37,5 x 1,45 x 27,13 cm
(b x d x h)
Gewicht

1,54 kg
(met beschermdeksel)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: +15 tot +45°

Omgeving

Arseenvrij glazen scherm; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

Datasheet

HP U160 39,6-cm (15,6'') LED-backlit monitor
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
5 jaar onsite op de volgende
werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: U7935E
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HP U160 39,6-cm (15,6'') LED-backlit monitor
Messaging, voetnoten
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
Kwalificatie op basis van maatregelen om de uitstoot tijdens transport te verlagen.
Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk op
www.hp.com/go/cpc voor meer informatie.
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Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
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