Záznamový list

Monitor LCD HP U160 s uhlopriečkou (39,6 cm 15,6'')
a s podsvietením LED
Pridanie druhej obrazovky sa práve zásadne zjednodušilo.

Pridanie druhej obrazovky
k notebooku sa práve radikálne
zjednodušilo vďaka ľahkému
monitoru HP U160 s podsvietením
LED a uhlopriečkou 39,6 cm
(15,6''). Zvýšte svoju produktivitu
s displejom Portable Companion,
ktorý sa dokáže rýchlo otvoriť do
svojho vlastného stojana
s nastaviteľným sklonom
a jednoducho sa pripája k
notebooku prostredníctvom
jediného USB kábla. Zdieľajte
prezentácie cez pracovný stôl, nech
už pracujete kdekoľvek.
Nastaviteľný stojan sa rýchlo
Zvýšte svoju produktivitu s displejom Companion pre váš notebook.
zmení späť na prenosné puzdro, ● Extrémne ľahký a tenký displej HP U160 Companion sa rozkladá a skladá úplne jednoducho, a je ho možné
pripojiť k ľubovoľnému notebooku, ktorý je vybavený portom USB 2.0.
takže stačí uložiť a ísť.
● Priestranná obrazovka s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6''), širokouhlý zobrazovací pomer 16:9, kontrastný pomer

a jas sú zhodné s väčšinou klasických obrazoviek notebookov, takže so sebou nemusíte nosiť ťažký a objemný
druhý notebook.

Navrhnuté za účelom jednoduchej prenosnosti.
● Integrované vyklápacie a sklápacie telo umožňuje jednoduché rozostavenie monitora, funguje aj ako stojan,
a pomáha chrániť displej, kým je uložený.
● Ľahký a tenký, s moderným dizajnom, ktorý ľahko vkĺzne do puzdra na notebook hneď vedľa vášho notebooku,
takže si ho môžete zobrať kamkoľvek so sebou.
● Dodaný USB kábel sa jednoducho zmestí do zabudovaného vrecka na kufri a je tak ľahko prístupný.
Ideálne na prezentácie v teréne
● Rozšírte doménu svojej obrazovky, aby ste mohli predvádzať a zdieľať prezentácie bez tlačenia sa za jedinou
obrazovkou notebooku.
● Jednoduché nastavenie nevyžaduje druhý napájací kábel – fungujte rýchlo s použitím jediného USB kábla
(dodaný) a pracujte za stolom v kancelárii alebo v hotelovej izbe, reštaurácii, vestibule alebo na verejnom
priestranstve.
Zaslúžte sa aj vy o ochranu životného prostredia.
● Inteligentné, energeticky úsporné riešenie navrhnuté s ohľadom na životné prostredie vám pomôže znížiť
spotrebu energie.
● Podsvietenie LED bez ortuti, konštrukcia bez obsahu BFR/PVC, sklo displeja bez obsahu arzénu a recyklovateľné
balenie, to je len pár z množstva detailov, vďaka ktorým je váš displej šetrný k životnému prostrediu.
Pokoj v duši, s HP.
● Ochrana HP zahŕňa štandardnú obmedzenú 3-ročnú záruku na súčasti, prácu a servis u zákazníka.
● Zvoľte si voliteľné servisné služby HP Care Pack3 a predĺžte si servisné zmluvy nad rámec štandardných záruk.
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Monitor LCD HP U160 s uhlopriečkou (39,6 cm 15,6'') a s podsvietením LED Tabuľka s
technickými údajmi

Číslo produktu

D4T56AA; D4T56AT

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

39,6 cm (15,6")

Uhol pohľadu

90° vodorovne; 65° vertikálne

Jas

180 cd/m²

Pomer kontrastu

500:1 statický

Miera odozvy

12 ms sivá – sivá

Aspect ratio (Pomer strán)

Širokouhlé (16:9)

Natívne rozlíšenie

1366 x 768

Charakteristika displeja

Antireflexný; Tlačidlá na obrazovke

Porty a konektory

1x USB 2.0

Príkon

Napájanie cez USB

Príkon

5 W (maximálne); 5 W (bežne); < 0,5 W (poh. režim)

Rozmery bez podstavca (Š x H S krytom: 37,7 x 2,6 x 27,85 cm; Bez krytu: 37,5 x 1,45 x 27,13 cm
x V)
Hmotnosť

1,54 kg
(s krytom)

Ergonomické vlastnosti

Sklon: +15 až +45˚

Okolitý

Sklo monitora bez arzénu; Nízky obsah halogénových prvkov; Bezortuťové podsvietenie displeja

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Monitor LCD HP U160 s uhlopriečkou (39,6 cm 15,6'') a s podsvietením LED
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Záruka 5 r., na mieste, na
nasl. prac. deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov
Číslo produktu: U7935E
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Monitor LCD HP U160 s uhlopriečkou (39,6 cm 15,6'') a s podsvietením LED
Poznámky v krátkych správach
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia mať nízky obsah halogenidov.
Údaj na základe krokov smerujúcich k zníženiu emisií súvisiacich s prepravou.
Úrovne servisu a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Poskytovanie služby začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na lokalite
www.hp.com/go/cpc.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
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