Dataark

HP U160 39,6 cm (15,6'') bakbelyst LED-skjerm
Det ble med ett radikalt mye enklere å sette inn skjerm nr 2.

Bruk av ekstra skjerm på bærbare
PCer er blitt svært mye enklere
med den lette HP U160 39,6 cm
(15,6'') bakbelyst LED-skjerm. Øk
produktiviteten med en portabel
tilleggsskjerm som raskt åpnes i
sitt eget vipp-justerbare stativ, og
som enkelt kobles til den bærbare
PCen med én USB-kabel. Del
presentasjoner over bordet eller
skrivebordet uansett hvor du
arbeider. Det justerbare stativet
omgjøres raskt til en bæreveske,
slik at du kan pakke sammen og
dra.
Øk produktiviteten med en tilleggsskjerm for den bærbare PCen.
● Den superklare og tynne HP U160-tilleggsskjermen settes opp og felles ned på et øyeblikk, og kan kobles til alle
bærbare PCer som har en USB 2.0-port.
● Stor skjermstørrelse på 39,6 cm (15,6'' diagonalt), 16:9 widescreen-sideforhold, kontrastforhold og lysstyrke på
linje med de fleste tradisjonelle bærbare PC-skjermer – uten vekten og omfanget til en ekstra bærbar PC.
Laget for enkel portabilitet.
● Den integrerte vend-og-brett-vesken gjør at du raskt kan ta skjermen i bruk, fungerer som stativ og hjelper med
å beskytte skjermen under oppbevaring.
● Den moderne designen er lett og tynn og får enkelt plass ved siden av den bærbare PCen i bærevesken slik at du
kan ta den med overalt.
● Den medfølgende USB-kabelen får enkelt plass i en innebygd lomme i vesken slik at den er lett tilgjengelig.
Ideell for presentasjoner når du er på farten
● Utvid skjermflaten slik at du kan vise og dele presentasjoner uten trengsel rundt én enkelt skjerm på en bærbar
PC.
● Enkelt oppsett som ikke krever ekstra strømledning – du kommer raskt i gang med bare én USB-kabel
(inkludert), og kan arbeide ved skrivebordet på kontoret eller på et hotellrom, i en restaurant, i en lobby eller et
offentlig møtested.
Gjør deg fortjent til dine miljøutmerkelser.
● Den intelligente og energieffektive designen er bygd med tanke på miljøet for å hjelpe deg med å redusere
strømforbruket.
● LED-bakbelysning uten kvikksølv, BFR/PVC-fri design, arsenikkfritt skjermglass og resirkulerbar emballasje er
bare noen få av de miljøbevisste detaljene som er innebygd i skjermen.
Du kan stole på HP.
● HPs beskyttelse inkluderer en standard begrenset garanti på 3 år med deler og arbeid på stedet.
● Velg HP Care Pack-tilleggstjenester3 for å utvide servicekontrakter ut over standardgarantiene.
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HP U160 39,6 cm (15,6'') bakbelyst LED-skjerm Spesifikasjonstabell

Produktnummer

D4T56AA; D4T56AT

Skjermstørrelse (diagonalt)

39,6 cm (15,6")

Visningsvinkel

90° horisontalt; 65° vertikalt

Lysstyrke

180 cd/m²

Kontrastforhold

500:1 statisk

Responsgrad

12 ms grå til grå

Sideforhold

Widescreen (16:9)

Innebygd oppløsning

1366 x 768

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Knapper på skjermen

Porter og kontakter

1 USB 2.0

Inngangsstrøm

USB-levert strøm

Strømforbruk

5 W (maksimum); 5 W (typisk); < 0,5 W (ventemodus)

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

1,54 kg
(med deksel)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: +15 til +45˚

Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Lavhalogen; Kvikksølvfri skjermbakbelysning

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP U160 39,6 cm (15,6'') bakbelyst LED-skjerm
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
5 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U7935E
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HP U160 39,6 cm (15,6'') bakbelyst LED-skjerm
Fotnoter
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
Benevnelse basert på tiltak for å redusere transportrelaterte utslipp.
Servicenivåer og responstider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Se www.hp.com/go/cpc
for detaljer.
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Lær mer på
www.hp.eu/monitors
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
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