Спецификация

Дисплей HP 19k

Желано качество.
Интелигентни
спестявания.
С елегантен дизайн и
резолюция 1366 x768 този
достъпен монитор осигурява
висококачествена картина
на неустоима цена. Вече
можете да гледате на голям
екран своите документи,
снимки и филми, без да
изхарчите всичките си
спестявания.
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Множество функции. Отлична стойност за цената си.
● С лесна VGA свързаност, ярък контраст и резолюция 1366x7681, този дисплей разполага с
всичко необходимо, за да подобрите съдържанието си.
Освободете място на бюрото си
● Работното ви място е чисто и подредено благодарение на компактния и привлекателен
дизайн и вграденото електрозахранване, което премахва нуждата от обемист захранващ блок.
Екологичният избор
● Създаден с подсветка без живак и стъкло без арсен, този сертифициран по ENERGY STAR®2 и
EPEAT® Silver3 дисплей консумира по-малко енергия и пести разходи.
Изобразяване
Регулирайте вашия изглед
●

Регулирайте екрана според личните си предпочитания от 5° преден до 20° заден наклон.

Компактен, елегантен дизайн
●

Вземете всичко, от което се нуждаете, в едно елегантно предложение. Единичното свързване
към контакта в стената елиминира безпорядъка от кабели. Тънкият дизайн ви осигурява
повече пространство за по-добро изживяване.

Пакети HP Care
●

Добавете поддръжка от 7 дни в седмицата и експресен ремонт към стандартната ограничена
гаранция за още по-ефективна защита. Бъдете спокойни и работете уверено, като разчитате
на надеждността на вашата технология.5

Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (HD) за преглед на HD изображения.
ENERGY STAR® е регистрирана търговска марка на Американската агенция за опазване на околната среда.
Сертифицираните по EPEAT® Silver модели на този продукт се предлагат там, където HP регистрира потребителски настолни компютри.
4 Лесен наклон напред до 5° или назад до 20°
5 Нивата на обслужване и времето за отговор за пакетите HP Care се различават в зависимост от географското ви местоположение. Приложими са забрани или ограничения. Услугата започва от датата на
закупуване на хардуера. За подробности посетете http://www.hp.com/go/carepack-services.
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Спецификация

Дисплей HP 19k

Размер на дисплея

47 см (18,5 инча)

Съотношение

16:9

Тип на дисплея

LED подсветка

Гъстота на пикселите

0,3 мм

Време на реакция при
обновяване

5 мсек. вкл./изкл.

Яркост

200 cd/m²

Коефициент на
контраста

600:1 статичен; 6000000:1 динамичен

Входен видеосигнал

1 VGA

Разделителна
способност

HD (1366 x 768 @ 60 Hz)

Честота на сканиране
на дисплея
(хоризонтална)

До 70 kHz

Честота на сканиране
на дисплея
(вертикална)

До 75 Hz

Характеристики на
дисплея

Покритие против отражения; Избор на език; LED подсветка; Контроли за управление
от екрана; Plug and Play; Потребителско програмиране

Функции за физическа
защита

Подготовка за заключване (заключващият механизъм се продава отделно)

Ъгъл на местене на
дисплея

Наклон: -5 до +20°

Данни за околната
среда

Стъкло на дисплея без арсен; Подсветка на дисплея без живак

Захранване и
изисквания към
захранването

Входящо напрежение: 100 – 240 V AC при 50 – 60 Hz; Консумирана мощност: Максимум 15 W,
обичайно 13 W; В режим на готовност: < 0,5 W

Енергийна
ефективност

Диагонал на видимия екран: 47 см (18,5 инча); Разделителна способност на екрана: HD
(1366 x 768 @ 60 Hz)

Опции на управление
на дисплея от
потребителя

Яркост; Контраст; Управление на цветовете; Управление на картината;
Захранване; Меню; Управление; Информация; Изход

Размери (ш x д x в)

44,1 x 19,842 x 34,49 см (със стойка); 44,1 x 4,82 x 28,54 см (без стойка)

Тегло

2,36 кг (със стойка); 1,98 кг (без стойка)

Сертификати и
съвместимост

CB; CE; маркировка FCC; ErP; CSA; C-UL; знак C-ETL; UL; CSA-NTRL; знак ETL-NRTL; ICES; знак S (Аржентина); VCCI
(Япония); CCC; CEL (Китай); BSMI (Тайван); Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; EEI
сертификат; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; знак KC; знак KCC; знак PSB; знак ISC; C-Tick; SmartWay
Transport Partnership (само за Северна Америка);

Цвят на продукта

Черно

Гаранция

1 година ограничена гаранция, включваща 1 година части, труд и обслужване на
място на следващия работен ден. Общите условия са различни в зависимост от
държавата. Има определени ограничения и изключения.

Съдържание на
кутията

Захранващ кабел за променлив ток; Драйвер за монитор (ICM/INF); VGA кабел;
Гаранционна карта; Постер за инсталиране

Информация за
поръчки

T3U81AA#ABB 192018654679; T3U81AA#A2N:192018654747; T3U81AA#ABU: 192018654686; T3U81AA#ABV: 192018654723; T3U81AA#ABY:
192018654709; T3U81AA#ACQ: ; T3U81AA#UUG: 192018654730; T3U81AA#UUZ: 192018654693
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