Folha de Dados

Monitor Retroiluminado LED HP de 39,6 cm (15,6'')
Adicionar um segundo ecrã é agora incrivelmente simples.

Adicionar um segundo ecrã ao
seu notebook é agora
incrivelmente simples graças ao
leve Monitor HP U160 de 39,6 cm
(15,6 pol.) com retroiluminação
LED. Aumente a produtividade
com um monitor acessório
portátil que se instala
rapidamente com o seu suporte
com inclinação ajustável e se liga
facilmente ao seu notebook
graças ao cabo USB. Partilhe as
apresentações onde quer que
esteja, quer seja numa mesa ou
numa secretária. O suporte
ajustável converte-se
rapidamente numa mala de
transporte para que possa
arrumar o monitor e estar
sempre em movimento.

Aumente a produtividade com um monitor acessório para o seu notebook.
● O monitor acessório HP super leve e fino é instalado e arrumado num instante e pode ser ligado a qualquer
notebook com uma porta USB 2.0.
● Amplo tamanho de ecrã na diagonal de 39,6 cm (15,6 pol.), razão de aspeto panorâmico 16:9, razão de
contraste e luminosidade em linha com a maioria dos ecrãs de notebook tradicionais—sem o peso e volume
resultantes do transporte de um segundo notebook.
Concebido para fácil portabilidade.
● O estojo dobrável integrado rapidamente implementa o monitor, pode ser utilizado como um suporte e ajuda a
proteger o monitor quando armazenado.
● Leve e fino, o design moderno cabe facilmente na mala de transporte do seu notebook ao lado deste para que o
possa levar consigo para qualquer sítio.
● O cabo USB incluído é facilmente armazenado na bolsa incorporada na mala de transporte para uma maior
acessibilidade.
Ideal para apresentações no exterior
● Expanda a área de ecrãs para que possa apresentar e partilhar apresentações sem ter as pessoas todas de volta
de um único ecrã de notebook.
● Fácil configuração que não exige um segundo cabo de energia—comece a trabalhar rapidamente com o cabo
USB único (incluído) numa secretária no escritório ou quarto de hotel, restaurante, lobby ou espaço de reuniões
público.
Faça uma escolha melhor para o ambiente.
● O design inteligente e eficiente em termos de energia é concebido a pensar no ambiente para ajudá-lo a reduzir
o consumo de energia.
● Retroiluminação LED sem mercúrio, design sem BFR/PVC, vidro de ecrã sem arsénico e embalagem reciclável
são apenas alguns dos detalhes ecológicos deste monitor.
Tranquilidade com a HP.
● A protecção da HP inclui uma garantia limitada standard de serviço de 3 anos para peças, mão-de-obra e no
local.
● Escolha os Contratos de Serviços HP Care Pack opcionais3 para alargar a sua proteção para além das garantias
padrão.
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Monitor Retroiluminado LED HP de 39,6 cm (15,6'') Tabela de especificações

Número do produto

D4T56AA; D4T56AT

Dimensão do ecrã (diagonal)

39,6 cm (15,6 pol.)

Ângulo de visualização

90° na horizontal; 65° na vertical

Luminosidade

180 cd/m²

Relação de contraste

500:1 estático

Razão de resposta

12 ms cinzento para cinzento

Proporção

Panorâmico (16:9)

Resolução nativa

1366 x 768

Características do ecrã

Anti-reflexo; Botões presentes no ecrã

Portas e Ligações

1 USB 2.0

Potência de entrada

alimentação por USB

Consumo de energia

5 W (máximo); 5 W (normal); < 0,5 W (em espera)

Dimensões sem suporte (L x P Com capa: 37,7 x 2,6 x 27,85 cm Sem capa: 37,5 x 1,45 x 27,13 cm
x A)
Peso

1,54 kg
(com capa)

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: +15˚ até +45˚
Ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Baixo halogéneo; Ecrã retroiluminado sem mercúrio

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Monitor Retroiluminado LED HP de 39,6 cm (15,6'')
Acessórios e serviços (não incluídos)
5 anos, dia útil seguinte, no
local

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, por parte de um técnico
qualificado da HP, se não for possível resolver o problema remotamente
Número do produto: U7935E
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Monitor Retroiluminado LED HP de 39,6 cm (15,6'')
Rodapés com mensagens
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não têm baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
Designação com base em ações para redução das emissões relacionadas com o transporte.
Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e
limitações. Consulte www.hp.com/go/cpc para mais informações.
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Saiba mais em
www.hp.eu/monitors
Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais
informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
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documento.
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