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HP U160 39,6 cm (15,6'') LED Arkadan Aydınlatmalı
Monitör
İkinci bir ekran eklemek artık çok daha kolay.

Hafif HP U160 39,6 cm (15.6") LED
Arkadan Aydınlatmalı Monitör,
dizüstü bilgisayarınıza ikinci bir
ekran eklemeyi tamamen kolay bir
hale getirir. Eğimi ayarlanabilen
kendi sehpasında hızlı bir şekilde
açılan ve tek bir USB kablosuyla
dizüstü bilgisayarınıza kolayca
bağlanan taşınabilir yardımcı bir
ekranla verimliliğinizi artırın.
Nerede çalışıyorsanız çalışın,
sunuları bir masada rahatça
paylaşın. Ayarlanabilir stand hızlı
bir şekilde bir taşıma çantasına
dönüşür.
Dizüstü bilgisayarınıza eşlik edecek bir ekranla verimliliği artırın.
● Son derece hafif ve ince olan HP U160 yardımcı ekran, anında kurulur ve katlanır ve USB 2.0 bağlantı noktası olan
tüm dizüstü bilgisayarlara bağlanabilir.
● Büyük 39,6 cm (15.6") diyagonal ekran boyutu, 16:9 geniş ekran en-boy oranı, karşıtlık oranı ve parlaklık,
geleneksel dizüstü bilgisayar ekranlarının çoğuyla uyum gösterir. Ayrıca, ikinci bir dizüstü bilgisayarın ağırlığından
ve kalabalığından da kurtulmuş olursunuz.
Kolay taşınabilirlik için tasarlanmıştır.
● Monitör, tümleşik döndür-katla kılıfa hızlı bir şekilde yerleştirilir, bu kılıf stand işlevi görür ve ekranın korunmasına
yardımcı olur.
● Hafif, ince ve modern bir tasarıma sahip olan bu ürünü dizüstü bilgisayar taşıma çantanızda dizüstü
bilgisayarınızın yanında rahatça taşıyabilir ve çalıştığınız her yere götürebilirsiniz.
● Ürünle birlikte gelen USB kablosu, kılıftaki bir göze kolayca yerleştirilebilir ve bu kabloya hızlı bir şekilde erişilebilir.
Hareket halindeyken yapılan sunular için idealdir
● Ekranınızı genişletin ve sunularınızı tek bir dizüstü bilgisayar ekranın çevresine doluşmadan rahatça gösterin ve
paylaşın.
● İkinci bir güç kablosu gerektirmeyen kolay kurulum—ürünle birlikte gelen tek bir USB kablosuyla hızlı bir şekilde
çalışma düzeninizi kurun ve ofiste veya bir otel odasında, lokantada, lobide ya da kamuya açık bir toplantı yerinde
bulunan bir masada çalışmaya başlayın.
Çevre konusundaki duyarlılığınızı gösterin.
● Akıllı, enerji tasarrufu sağlayan tasarım, çevre göz önünde bulundurularak güç tüketimi azaltılacak şekilde
tasarlanmıştır.
● Cıva İçermeyen LED arkadan aydınlatma, BFR/PVC içermeyen tasarım, arseniksiz ekran camı ve geri
dönüştürülebilir ambalaj, bu ekranda yer alan çevreye karşı duyarlı ayrıntılardan yalnızca bir kaç tanesidir.
HP ile içiniz rahat olsun.
● HP koruması, 3 yıl parça, işçilik ve yerinde servis standart sınırlı garantisini içerir.
● İsteğe bağlı HP Care Pack Hizmetleri3 arasından seçim yaparak hizmet sözleşmelerini standart garantilerin
ötesine taşıyın.
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HP U160 39,6 cm (15,6'') LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

D4T56AA; D4T56AT

Monitör boyutu (diyagonal)

39,6 cm (15.6 inç)

Izlenebilir açı

90° yatay; 65° dikey

Parklaklık

180 cd/m²

Kontrast oranı

500:1 statik

Yanıt Oranı

12 ms griden griye

En boy oranı

Geniş ekran (16:9)

Gerçek çözünürlük

1366 x 768

Ekran özellikleri

Yansımasız; Ekran üzeri düğmeler

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 adet USB 2.0

Giriş gücü

USB'den sağlanan güç

Güç tüketimi

5 W (maksimum); 5 W (normal); < 0,5 W (bekleme)

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x Kapaklı: 37,7 x 2,6 x 27,85 cm; Kapaksız: 37,5 x 1,45 x 27,13 cm
G x D)
Ağırlık

1,54 kg
(kapaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: +15˚ - +45˚

Çevre koruma

Arsenik içermeyen ekran camı; Düşük halojen; Cıva içermeyen ekran arkadan aydınlatma

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP U160 39,6 cm (15,6'') LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, bilgisayarınız için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım
hizmeti alın
Ürün numarası: U7935E
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HP U160 39,6 cm (15,6'') LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör
Mesaj Altbilgileri
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
Taşıma ile ilgili emisyonları azaltmaya yönelik eylemlere dayalı tanım.
HP Care Pack Hizmetleri düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/cpc
adresine bakın.
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Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Belirli
özellikler modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya
da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
4AA4-8145TRE, Kasım 2014

