Karta produktu

HP U160 39,6 cm (15,6'') monitor z podświetleniem
LED
Dodanie drugiego ekranu stało się właśnie znacznie prostsze.

Dodanie drugiego ekranu do
notebooka stało się znacznie
prostsze dzięki lekkiemu
monitorowi LED HP U160 o
przekątnej 39,6 cm (15,6'').
Zwiększ swoją wydajność dzięki
dodatkowemu przenośnemu
monitorowi do notebooka, który
szybko otwiera się do własnej
regulowanej podstawy i łatwo
łączy się z notebookiem przy
użyciu jednego kabla USB.
Wyświetlaj prezentacje na stole lub
biurku, niezależnie od miejsca
pracy. Regulowana podstawa
szybko zamienia się z powrotem Większa wydajność dzięki dodatkowemu monitorowi do Twojego notebooka.
na torbę do przenoszenia, można ● Wyjątkowo smukły i cienki dodatkowy monitor HP U160 można rozkładać i składać w mgnieniu oka oraz
podłączać do dowolnego notebooka przez port USB 2.0.
więc szybko spakować monitor i ● Duży ekran o przekątnej 39,6 cm (15,6''), panoramiczny o proporcji 16:9, współczynnik kontrastu i jasność
ruszyć w dalszą drogę.
dorównująca większości ekranów tradycyjnych notebooków — bez dużej masy i potrzeby noszenia drugiego
notebooka.

Zaprojektowane z myślą o łatwym przenoszeniu.
● Zintegrowana, odchylana i składana torba umożliwia szybkie ustawienie monitora, może służyć za podstawę i
chroni monitor podczas przechowywania.
● Lekki i cienki, o nowoczesnej konstrukcji, łatwo mieści się w torbie na tuż obok notebooka, więc można zabrać go
ze sobą wszędzie.
● Dołączony kabel USB łatwo mieści się we wbudowanej kieszeni na zewnątrz torby i jest szybko dostępny.
Idealne rozwiązanie dla prezentacji w podróży
● Rozwiń miejsce na ekranie tak, aby można było wyświetlać i udostępniać prezentacje bez tłoczenia się wokół
jednego ekranu notebooka.
● Łatwa konfiguracja nie wymaga drugiego przewodu zasilającego — jeden przewód USB (w zestawie) umożliwia
szybkie uruchomienie i pracę przy biurku w biurze lub w hotelu, restauracji, poczekalni lub publicznym miejscu
spotkań.
Przyczyń się do ochrony środowiska.
● Inteligentna, energooszczędna konstrukcja stworzona została z myślą o ochronie środowiska, aby pomóc Ci
ograniczyć zużycie energii.
● Matryca LED niezawierająca rtęci, bromowanych środków zmniejszających palność, PVC ani arsenu oraz
opakowanie nadające się do recyklingu to tylko niektóre cechy ekologiczne tego monitora.
Spokój ducha z HP.
● Ochrona HP obejmuje standardową, ograniczoną, 3-letnią gwarancję na części, robociznę i serwis na miejscu.
● Wybierz opcjonalne usługi HP Care Pack 3 i rozszerz umowy serwisowe poza zakres gwarancji standardowych.
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HP U160 39,6 cm (15,6'') monitor z podświetleniem LED Tabela specyfikacji

Numer produktu

D4T56AA; D4T56AT

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

39,6 cm (15,6'')

Kąt podglądu

90° w poziomie; 65° w pionie

Jasność

180 cd/m²

Współczynnik kontrastu

500:1 statyczny

Wskaźnik odpowiedzi

12 ms (od szarości do szarości)

Współczynnik kształtu

Szeroki ekran (16:9)

Rozdzielczość własna

1366 x 768

Funkcje wyświetlacza

Przeciwodblaskowy; Przyciski na ekranie

Porty i złącza

1 USB 2.0

Moc wyjściowa

Zasilanie przez USB

Zużycie energii

5 W (maksymalnie); 5 W (typowo); <0,5 W (tryb czuwania)

Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

Z pokrywą: 37,7 x 2,6 x 27,85 cm; Bez pokrywy: 37,5 x 1,45 x 27,13 cm

Waga

1,54 kg
(z pokrywą)

Ergonomia

Nachylenie: od +15˚ do +45˚

Ochrona środowiska

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Podświetlenie niezawierające rtęci

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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HP U160 39,6 cm (15,6'') monitor z podświetleniem LED
Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
5 lata, serwis w następnym
dniu roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia ostanie przeprowadzona przez specjalistę
zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat
Numer produktu: U7935E
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HP U160 39,6 cm (15,6'') monitor z podświetleniem LED
Przypisy dotyczące wiadomości
Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
Oznaczenie na podstawie inicjatyw ograniczenia emisji związanej z transportem.
Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.hp.com/go/cpc.
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Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors
Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP ułatwia wdrażanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wartości biznesowej i zapewnienia przewagi nad konkurencją.
Więcej informacji pod adresem na www.hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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