Podatkovni list

39,6 cm (15,6'') monitor HP U160 z osvetlitvijo LED
od zadaj
Dodajanje drugega zaslona se je pravkar bistveno poenostavilo.

Uporaba dodatnega zaslona za
prenosni računalnik bo odslej
bistveno preprostejša z lahkim
39,6 cm (15,6") zaslonom HP U160
z osvetlitvijo LED od zadaj.
Povečajte storilnost s prenosnim
zaslonom za prenosni računalnik,
ki ga lahko hitro namestite na
stojalo s prilagodljivim naklonom in
povežete s prenosnikom prek kabla
USB. Skupna raba predstavitev
prek mize, kjer koli delate.
Prilagodljivo stojalo se hitro
pretvori nazaj v torbo za
prenašanje, kamor shranite zaslon.
Povečajte storilnost z dodatnim zaslonom za prenosni računalnik.
● Izjemno lahek in tanek dodatni zaslon HP U160 lahko hitro namestite in zložite ter povežete s katerim koli
prenosnim računalnikom prek vrat USB 2.0.
● Zadosten 39,6 cm (15,6") široki zaslon z razmerjem stranic 16:9, razmerjem kontrasta ter svetlostjo ustreza
večini običajnih zaslonov prenosnih računalnikov – brez odvečne teže in težav s prenašanjem sekundarnega
prenosnika.
Zasnovan za preprosto prenosljivost.
● Vgrajena zložljiva torba omogoča hitro namestitev monitorja, se raztegne v stojalo in varuje zaslon, ko je ta
shranjen.
● Dodatni zaslon odlikuje lahka, tanka ter sodobna zasnova, tako da ga lahko preprosto shranite v torbo skupaj s
prenosnim računalnikom in ga vzamete s seboj na službeno potovanje.
● Priloženi kabel USB lahko preprosto shranite v vgrajeni žep torbe, kjer bo hitro dostopen.
Idealen za predstavitve na poti
● Razširite zaslonsko naložbo za prikaz in skupno rabo predstavitev brez stiskanja okoli zaslona posameznega
prenosnika.
● Preprosta nastavitev brez dodatnega napajalnega kabla – hitra namestitev in zagon z enotnim kablom USB
(priložen) omogočata delo za mizo v pisarni, hotelski sobi, restavraciji, preddverju ali na javnem mestu.
Zmanjšajte vpliv na okolje.
● Pametna in energetsko učinkovita zasnova je prijazna do okolja in zagotavlja manjše stroške porabe energije.
● Zaslon z osvetlitvijo LED od zadaj brez živega srebra in arzena ter zasnova brez delcev BFR/PVC in embalaža, ki
jo lahko reciklirate, so le nekatere od okolju prijaznih lastnosti zaslona.
Brezskrbnost z izdelki HP.
● HP-jeva zaščita vključuje 3-letno standardno omejeno garancijo za posamezne dele, delo in servis na lokaciji
stranke.
● Z dodatnimi storitvami HP Care Pack3 lahko podpišete servisne pogodbe, ki presegajo storitve standardne
garancije.
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39,6 cm (15,6'') monitor HP U160 z osvetlitvijo LED od zadaj Tabela specifikacij

Številka izdelka

D4T56AA; D4T56AT

Velikost zaslona (diagonala)

39,6 cm (15,6")

Kot gledanja

90° vodoravno; 65° navpično

Svetlost

180 cd/m²

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 500:1

Razmerje odzivov

12 ms (iz sive v sivo)

Razmerje širine/višine

Širokozaslonsko (16:9)

Privzeta ločljivost

1366 x 768

Funkcije zaslona

Proti bleščanju; gumbi na zaslonu

Vrata in priključki

1 vrata USB 2.0

Vhodna moč

Napajanje prek USB

Poraba energije

5 W (največ); 5 W (običajno); < 0,5 W (stanje pripravljenosti)

Mere brez stojala (Š × G × V)

S pokrovom: 37,7 x 2,6 x 27,85 cm; brez pokrova: 37,5 x 1,45 x 27,13 cm

Teža

1,54 kg
(s pokrovom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od +15˚ do +45˚

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; nizka količina halogenih snovi; osvetlitev zaslona od zadaj brez živega srebra

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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39,6 cm (15,6'') monitor HP U160 z osvetlitvijo LED od zadaj
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
5-let naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: U7935E
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39,6 cm (15,6'') monitor HP U160 z osvetlitvijo LED od zadaj
Opombe k sporočilom
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizkih količin halogenih snovi.
Namembnost temelji na prizadevanjih za zmanjšanje emisij , do katerih pride med transportom.
Ravni storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Če želite
podrobnosti, glejte www.hp.com/go/cpc.
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Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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