Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP 20kd 49,53 cm (19,5")

Η ποιότητα που θέλετε.
Έξυπνη εξοικονόμηση.
Με κομψή σχεδίαση και
ανάλυση 1.440 x 900 , αυτή η
προσιτή οθόνη προσφέρει
εικόνα υψηλής ποιότητας σε
ακαταμάχητη τιμή. Τώρα
μπορείτε να απολαύσετε τα
έγγραφα, τις φωτογραφίες
και τις ταινίες σας σε μεγάλη
οθόνη, χωρίς να επιβαρύνετε
τον προϋπολογισμό σας.
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Πλούσια χαρακτηριστικά. Μεγάλη λειτουργικότητα.
● Με πάνελ IPS, εισόδους VGA και DVI, ανάλυση WXGA+ (1.440 x 900) και αναλογία δυναμικής
αντίθεσης 6000000:1, μπορείτε να απολαμβάνετε ζωηρόχρωμη, καθαρή εικόνα από
εντυπωσιακές γωνίες προβολής.1
Απελευθερώστε χώρο εργασίας
● Διατηρήστε το χώρο εργασίας σας οργανωμένο και σε τάξη χάρη στην εντυπωσιακή σχεδίαση
μικρών διαστάσεων και το εσωτερικό τροφοδοτικό που καταργεί τον ογκώδη μετατροπέα.
Η πιο οικολογική επιλογή
● Σχεδιασμένη με γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό και οπισθοφωτισμό χωρίς υδράργυρο, αυτή η
οθόνη με πιστοποίηση ENERGY STAR®2 και εγγραφή EPEAT® Silver3 συμβάλλει στη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας και στην εξοικονόμηση κόστους.
Χαρακτηριστικά
● Προσαρμόστε την οθόνη στις προτιμήσεις σας, ρυθμίζοντας την κλίση έως 5° μπροστά ή 15° πίσω.
● Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα κομψό πακέτο. Η ακαταστασία των καλωδίων εξαφανίζεται
καθώς απαιτείται μόνο μία σύνδεση. Η λεπτή σχεδίαση σας εξασφαλίζει περισσότερο χώρο για
βελτιωμένη εμπειρία χρήσης υπολογιστή.
● Επεκτείνετε την προστασία πέρα από την τυπική περιορισμένη εγγύηση, με υποστήριξη 7 ημέρες
την εβδομάδα και ταχεία επισκευή. Μείνετε ήσυχοι με τη βεβαιότητα της αξιόπιστης εξυπηρέτησης
και τη δυνατότητα να βασίζεστε στον τεχνολογικό σας εξοπλισμό.5
● Εργαστείτε ξένοιαστα με την τυπική περιορισμένη εγγύηση 1 έτους της HP (διαφέρει ανά
χώρα/περιοχή). Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.6

Για προβολή εικόνων WXGA+ απαιτείται περιεχόμενο WXGA+.
Η ονομασία ENERGY STAR® είναι σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.
Τα μοντέλα EPEAT® Silver του προϊόντος είναι διαθέσιμα στις περιοχές όπου η HP εγγράφει επιτραπέζιους υπολογιστές καταναλωτικής χρήσης.
4 Εύκολη κλίση 5° μπροστά ή 15° πίσω
5 Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς
του υλικού. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/carepack-services.
6 Τυπική περιορισμένη εγγύηση HP 1 έτους
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Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP 20kd 49,53 cm (19,5")

Μέγεθος οθόνης

49,53 cm (19,5")

Λόγος διαστάσεων

16:9

Τύπος οθόνης

Οπισθοφωτισμός LED

Βήμα εικονοστοιχείου

0,29 mm

Χρόνος απόκρισης ανανέωσης

8 ms από γκρι σε γκρι

Φωτεινότητα

250 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 6.000.000:1 δυναμική

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Σήμα εισόδου βίντεο

1 VGA, 1 DVI-D (με υποστήριξη HDCP)

Ανάλυση

1440 x 900 στα 60Hz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια)

Έως 70 kHz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη)

Έως 75 Hz

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, οπισθοφωτισμός LED, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, Plug and Play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη

Λειτουργίες ασφάλειας υλικού

Υποστηρίζει κλειδαριά ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά)

Γωνία οθόνης

Κλίση: -5 έως +15°

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Οπισθοφωτισμός LED χωρίς υδράργυρο, Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Τροφοδοσία και απαιτήσεις ισχύος

Τάση εισόδου: 100-240 V AC στα 50-60 Hz. Κατανάλωση ενέργειας: 20 W μέγιστη, 18 W τυπική. Κατάσταση αναμονής: < 0,5 W

Αποδοτικότητα ενέργειας

Διαγώνιος ορατής οθόνης: 49,53 cm (19,5"); Ανάλυση οθόνης: 1440 x 900 στα 60Hz

Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης

Φωτεινότητα, αντίθεση, έλεγχος χρωμάτων, έλεγχος εικόνας, λειτουργία, μενού, διαχείριση, πληροφορίες, έξοδος

Διαστάσεις (π x β x υ)

45,46 x 19,43 x 37,64 cm (με βάση), 45,46 x 4,75 x 30,12 cm (χωρίς βάση)

Βάρος

2,87 kg (με βάση), 2,51 kg (χωρίς βάση)

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας

5 έως 35 C

Όρια υγρασίας λειτουργίας

20 έως 70%

Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης

-20 έως 60 C

Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας

20% ~90%

Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις

CB, CE, σήμανση FCC, ErP, CSA, C-UL, σήμα C-ETL, UL, CSA-NTRL, σήμα ETL-NRTL, ICES, σήμα S για Αργεντινή, VCCI για Ιαπωνία, CCC, CEL για Κίνα, BSMI για Ταϊβάν, Bauart,
ISO9241-307, GOST 25861, HRN N N0.201, GOST R 50377-1992, GOST 25861, πιστοποιητικό EEI, IS 1121, SASO, SABS IEC 60950-1, NOM-019-SCFI-1998, πιστοποίηση
TCO, SmartWay Transport Partnership (μόνο ΒΑ).

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Εγγύηση

3 ετών

Περιεχόμενο συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας AC (1,5 m), καλώδιο VGA (1,5 m), CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης), αφίσα εγκατάστασης

Βάση VESA

Ναι

Πληροφορίες παραγγελίας

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

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν
δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα
ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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