Adatlap

HP 20kd 49,53 cm (19,5 hüvelyk) képátlójú
monitor
Kiemelkedő minőség.
Kedvező ár.
A karcsú kialakításba zárt,
1440 x 900 képpontos
felbontással rendelkező,
pénztárcabarát monitor kiváló
képminőséget nyújt kedvező
áron. Mostantól nagyobb
költségek nélkül élvezheti a
dokumentumokat,
fényképeket és filmeket nagy
méretű képernyőn.
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Gazdag funkciókínálat. Kiváló ár-érték arány.
● Az IPS panel, a VGA- és DVI-bemenet, a WXGA+ (1440 x 900) felbontás és a 6000000:1 dinamikus
kontrasztarány tiszta, éles képminőséget, valamint rendkívül széles betekintési szögeket biztosít.1
Nagyobb munkaterület
● A kompakt és látványos kialakítás, valamint a nagyméretű adaptereket helyettesítő belső tápellátás
révén rendezett munkaterületet alakíthat ki.
A környezettudatos választás
● A higanymentes háttérvilágítással és arzénmentes üveggel tervezett, ENERGY STAR®
tanúsítvánnyal2 és EPEAT® Silver3 minősítéssel rendelkező kijelző csökkenti az energiafogyasztást
és a költségeket.
Szolgáltatások
● Az 5°-kal előre- és 15°-kal hátradönthető képernyőt személyes igényeihez igazíthatja.
● Minden, amire szüksége van, egyetlen elegáns csomagban. Egyetlen fali csatlakozója van, így nincs
kábeltenger. A vékony kivitel nagyobb teret enged a kiváló felhasználói élménynek.
● A normál korlátozott jótállás által biztosított védelmet további heti 7 napos támogatással és
gyorsított szervizszolgáltatással bővítheti. A megbízható szolgáltatás és a biztonságos technológia
nyugodt használatot biztosít5.
● Nyugodtan alhat és magabiztosan dolgozhat, mivel a védelmet a HP normál 1 éves (országonként
változó) korlátozott jótállása biztosítja. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak6.
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WXGA+ képminőséghez WXGA+ tartalom szükséges
ENERGY STAR® az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye.
termék EPEAT® Silver minősítésű modelljei ott érhetők el, ahol a HP fogyasztói asztali számítógépeket jegyez be.
4Könnyen dönthető – 5°-kal előre és 15°-kal hátra
5A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszideje földrajzi területenként eltérő lehet. A szolgáltatásra megszorítások és korlátozások érvényesek. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján
kezdődik. További részletek: http://www.hp.com/go/carepack-services.
6HP normál 1 éves korlátozott jótállás
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Adatlap

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

Képernyőméret

49,53 cm (19,5 hüvelyk)

Oldalarány

16:9

Képernyő típusa

LED-es hátsó megvilágítás

Képponttávolság

0,29 mm

Frissítési válaszidő

8 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Fényerő

250 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 6 000 000:1 dinamikus

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Videobemeneti jel

1 VGA; 1 DVI-D (HDCP-támogatással)

Felbontás

1440 x 900 (60 Hz-en)

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

Legfeljebb 70 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 75 Hz

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Nyelvválasztás; LED-es hátsó megvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható

Fizikai biztonsági funkciók

Biztonsági zár fogadására alkalmas (a zár külön vásárolható meg)

Képernyő mozgatási szöge

Döntés: -5 és +15° között

Környezeti specifikációk

Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú

Áramellátás és annak előírásai

Bemeneti feszültség: 100–240 V 50–60 Hz-en; Energiafogyasztás: 20 W (maximális), 18 W (jellemző); Készenléti üzemmód: < 0,5 W

Energiahatékonyság

Látható képátlója: 49,53 cm (19,5 hüvelyk); Képernyőfelbontás: 1440 x 900 (60 Hz-en)

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Fényerő; Kontraszt; Színvezérlés; Képvezérlés; Be-/kikapcsolás; Menü; Felügyelet; Információk; Kilépés

Méretek (sz x mé x ma)

45,46 x 19,43 x 37,64 cm (állvánnyal); 45,46 x 4,75 x 30,12 cm (állvány nélkül)

Súly

2,87 kg (állvánnyal); 2,51 kg (állvány nélkül)

Működési hőmérséklet tartomány

5–35 ºC

Működési páratartalom tartomány

20–70%

Tárolási hőmérséklet tartomány

-20–60ºC

Nyugalmi páratartalom-tartomány

20% ~ 90 %

Tanúsítványok és megfelelőségi információ CB; CE; FCC jelölés; ErP; CSA; C-UL; C-ETL jelölés; UL; CSA-NTRL; ETL-NRTL jelölés; ICES; Argentína – S-Mark; Japán – VCCI; CCC; Kína – CEL; Tajvan – BSMI; Bauart;
ISO9241-307; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; EEI tanúsítvány; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998;
TCO-tanúsítvány; SmartWay Transport Partnership (csak Észak-Amerika);
Termékszín

Fekete

Garancia

1 éves HP kereskedelmi jótállás

A csomag tartalma

Váltóáramú tápkábel (1,5 m), VGA-kábel (1,5 m), CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat), üzembe helyezési útmutató

VESA rögzítő

Van

Rendelési tudnivalók

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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