Karta produktu

Monitor HP 20kd 49,53 cm (19,5″)

Wysoka jakość.
Inteligentne
oszczędności.
Dzięki eleganckiemu
wyglądowi i rozdzielczości
1440 × 900 ten niedrogi
monitor zapewnia obraz
wysokiej jakości w cenie,
której nie można się oprzeć.
Ciesz się dużym formatem
dokumentów, zdjęć i filmów
bez nadwyrężania budżetu.
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Mnóstwo funkcji. Wysoka opłacalność.
● Panel IPS, wejścia VGA i DVI, rozdzielczość WXGA+ (1440 × 900) oraz współczynnik kontrastu
dynamicznego 6 000 000:1 zapewniają wyraźny, ostry obraz z imponującymi kątami widzenia1.
Zwolnij miejsce na biurku
● Zorganizuj i uporządkuj swoją przestrzeń roboczą za pomocą kompaktowej, przyciągającej wzrok
konstrukcji i wewnętrznego zasilacza, który eliminuje potrzebę stosowania kłopotliwego zasilacza
zewnętrznego.
Bardziej ekologiczne rozwiązanie
● Ten wyposażony w podświetlenie niezawierające rtęci i szkło niezawierające arsenu monitor z
certyfikatem ENERGY STAR®2 i rejestracją EPEAT® Silver3 pomaga zmniejszyć zużycie energii, a w
rezultacie ograniczyć koszty.
Obejmuje
● Możesz dopasować ekran do swoich preferencji, pochylając go o 5° do przodu lub o 15° do tyłu.
● Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym, eleganckim pakiecie. Tylko jedno podłączenie do gniazda
ściennego eliminuje splątanie przewodów. Cienka obudowa zapewnia więcej przestrzeni i większą
ergonomię pracy.
● Rozszerz ochronę poza standardową ograniczoną gwarancję o pomoc techniczną przez 7 dni w
tygodniu i przyspieszone naprawy. Zyskaj spokój i pewność niezawodnego serwisu i technologii, na
której można polegać5.
● Zyskaj spokój i pracuj pewnie dzięki rocznej, standardowej, ograniczonej gwarancji HP (w zależności
od kraju). Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia6.

Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości WXGA+ wymagane są treści w rozdzielczości WXGA+
ENERGY STAR® jest zarejestrowanym znakiem towarowym amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska.
Modele tego produktu z certyfikatem EPEAT® Silver są dostępne tam, gdzie firma HP zarejestrowała komputery stacjonarne.
4 Łatwe nachylanie o 5° do przodu lub 15° do tyłu
5 Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu.
Więcej informacji na stronie www.hp.com/go/carepack-services.
6 Roczna, standardowa, ograniczona gwarancja HP
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Karta produktu

Monitor HP 20kd 49,53 cm (19,5″)

Wielkość wyświetlacza

49,53 cm (19,5″)

Współczynnik kształtu

16:9

Typ wyświetlacza

Podświetlenie LED

Wielkość piksela

0,29 mm

Czas odświeżania

8 ms (od szarości do szarości)

Jasność

250 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 6 000 000:1 dynamiczny

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Wejściowy sygnał wideo

1 port VGA; 1 złącze DVI-D (z obsługą HDCP)

Rozdzielczość

1440 x 900 przy 60 Hz

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)

Maks. 70 kHz

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)

Maks. 75 Hz

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika

Zabezpieczenia fizyczne

Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokada jest sprzedawana oddzielnie)

Zakres przechyłu wyświetlacza

Nachylenie: od -5 do +15°

Parametry środowiskowe

Podświetlenie LED niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu

Zasilacz i wymagania zasilania

Napięcie wejściowe: 100–240 V pr. zm. przy 50–60 Hz; Pobór mocy: maks. 20 W, w typowych warunkach 18 W; Tryb gotowości: < 0,5 W

Sprawność energetyczna

Przekątna widocznego ekranu: 49,53 cm (19,5″); Rozdzielczość ekranu: 1440 x 900 przy 60 Hz

Opcje kontroli ekranu przez użytkownika

Jasność; Kontrast; Ustawienia barw; Ustawianie obrazu; Zasilanie; Menu; Zarządzanie; Informacje; Wyjście

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

45,46 × 19,43 × 37,64 cm (z podstawą); 45,46 × 4,75 × 30,12 cm (bez podstawy)

Waga

2,87 kg (z podstawą); 2,51 kg (bez podstawy)

Zakres tempretatur pracy

Od 5 do 35°C

Zakres wilgotności podczas pracy

Od 20 do 70%

Zakres temperatur w czasie pracy

Od -20 do 60°C

Zakres wilgotności po wyłączeniu

Od 20% do ok. 90%

Certyfikaty i normy

CB; CE; Oznaczenie FCC; ErP; CSA; C-UL; Oznaczenie C-ETL; UL; CSA-NTRL; Oznaczenie ETL-NRTL; ICES; S-Mark, Argentyna; VCCI, Japonia; CCC; CEL, Chiny; BSMI, Tajwan;
Bauart; ISO 9241-307; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; certyfikat EEI; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; certyfikat
TCO; SmartWay Transport Partnership (tylko Ameryka Północna);

Kolor produktu

Czarny

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)

Zawartość opakowania

Sieciowy przewód zasilający (1,5 m), przewód VGA (1,5 m), płyta CD (z podręcznikiem użytkownika, gwarancją, sterownikami), arkusz instalacyjny

Mocowanie VESA

Tak

Informacje o zamawianiu

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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