Specifikace

49,53cm (19,5") monitor HP 20kd

Požadovaná kvalita.
Chytré úspory.
S elegantním designem a
rozlišením 1 440 x 900 tento
dostupný monitor poskytuje
velmi kvalitní obraz za
neodolatelnou cenu. Nyní si
můžete na velké obrazovce
prohlížet dokumenty,
fotografie a filmy, aniž byste
zruinovali rozpočet.
1

Spousta funkcí. Výborná hodnota.
● Panel IPS, vstupy VGA a DVI, rozlišení WXGA+ (1 440 x 900) a dynamický kontrastní poměr 6 000
000 : 1 jsou zárukou čistého, ostrého obrazu s působivými pozorovacími úhly.1
Uvolnění místa na stole
● Zajistěte si uspořádaný a nepřeplněný pracovní prostor díky kompaktnímu poutavému designu a
internímu zdroji napájení, díky kterému nepotřebujete objemný zdroj.
Ekologičtější volba
● Tento displej s certifikací ENERGY STAR®2 a registrací EPEAT® Silver3 s podsvícením bez rtuti a sklem
neobsahujícím arzén pomáhá snižovat spotřebu energie a zajistí tak úsporu nákladů.
Funkce
● Upravte polohu obrazovky podle svých představ nakloněním o 5° dopředu nebo o 15° dozadu.
● Získejte vše potřebné v jednom elegantním balení. Díky jedinému kabelovému připojení
nepotřebujete nevzhlednou změť kabelů. Tenká konstrukce přináší více místa pro lepší využití
vašeho pracovního prostředí.
● Prodlužte ochranu nad rámec standardní omezené záruky s podporou 7 dní v týdnu a urychlením
oprav. Díky spolehlivým službám a technologii, která neselhává, si nemusíte dělat starosti.5
● V klidu se věnujte práci se standardní jednoletou omezenou zárukou HP (v jednotlivých zemích se
délka záruky liší). Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.6

Ke sledování obrázků v rozlišení WXGA+ je třeba obsah WXGA+.
ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka americké agentury pro ochranu životního prostředí.
Modely tohoto produktu s registrací EPEAT® Silver jsou k dispozici v oblastech, kde společnost HP registruje své komerční stolní počítače.
4 Snadné naklonění o 5° dopředu nebo o 15° dozadu
5 Úrovně a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Mohou platit určitá omezení. Služba je zahájena k datu zakoupení hardwaru. Podrobnosti naleznete na stránkách
http://www.hp.com/go/carepack-services.
6 Standardní jednoletá omezená záruka HP
1
2
3

Specifikace

49,53cm (19,5") monitor HP 20kd

Velikost monitoru

49,53 cm (19,5")

Poměr stran

16:9

Typ monitoru

Podsvícení LED

Rozteč pixelů

0,29 mm

Doba odezvy

8 ms (šedá – šedá)

Jas

250 cd/m²

Kontrastní poměr

1 000 : 1 statický; 6 000 000 : 1 dynamický

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Signál videovstupu

1 port VGA; 1 port DVI-D (s podporou HDCP)

Rozlišení

1 440 x 900 při 60 Hz

Zobrazit interval prověřování
(horizontálně)

Až 70 kHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)

Až 75 Hz

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné

Funkce mechanického zabezpečení

Připraveno pro bezpečnostní zámek (zámek se prodává samostatně)

Nastavitelný úhel monitoru

Náklon: –5 až +15°

Parametry prostředí

Podsvícení LED bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzénu; Nízký obsah halogenů

Napájení a požadavky na napájení

Vstupní napětí: 100–240 V AC při 50–60 Hz; Spotřeba energie: max. 20 W, typická 18 W; Pohotovostní režim: <0,5 W

Účinnost napájení

Viditelná úhlopříčka obrazovky: 49,53 cm (19,5"); Rozlišení obrazovky: 1 440 x 900 při 60 Hz

Zobrazit možnosti ovládání uživatelem

Jas; Kontrast; Ovládání barev; Ovládání obrazu; Napájení; Nabídka; Správa; Informace; Konec

Rozměry (š x h x v)

45,46 x 19,43 x 37,64 cm (s podstavcem); 45,46 x 4,75 x 30,12 cm (bez podstavce)

Hmotnost

2,87 kg (s podstavcem); 2,51 kg (bez podstavce)

Rozsah provozních teplot

5 až 35 °C

Rozsah provozní vlhkosti

20 až 70 %

Rozsah skladovacích teplot

-20 až 60 °C

Rozsah vlhkosti mimo provoz

20 až ~90 %

Certifikace a normy

CB; CE; Označení FCC; ErP; CSA; C-UL; Označení C-ETL; UL; CSA-NTRL; Označení ETL-NRTL; ICES; S-Mark (Argentina); VCCI (Japonsko); CCC; CEL (Čína); BSMI (Tchaj-wan);
Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; certifikát EEI; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; certifikace
TCO; SmartWay Transport Partnership (pouze Severní Amerika);

Barva produktu

Černá

Záruka

2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Obsah krabice

Napájecí kabel střídavým proudem (1,5 m), kabel VGA (1,5 m), disk CD (s uživatelskou příručkou, zárukou, jednotkami), Návod pro nastavení

Držák VESA

Ano

Informace o objednávce

T3U83AA#A2N: 889894803580; T3U83AA#ABB: 889894803504; T3U83AA#ABT: 889894803542; T3U83AA#ABU: 889894803511; T3U83AA#ABV: 889894803566;
T3U83AA#ABY: 889894803535; T3U83AA#ACQ: 889894803559; T3U83AA#AKQ: 889894803597; T3U83AA#UUG: 889894803573; T3U83AA#UUZ: 889894803528
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