Dataark

HP 19k-skærm

Fremragende kvalitet.
Smarte besparelser.
Med et elegant design og en
opløsning på 1366x768 giver
denne skærm billeder i høj
kvalitet til en pris, der er
uimodståelig. Nu kan du vise
dine dokumenter, fotos og
film på en stor skærm uden at
sprænge budgettet.
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Masser af funktioner. Masser af værdi.
● Med nem VGA-tilslutning, skarp kontrast og en opløsning på 1366 x 7681 leveres denne skærm med
alt, du har brug for til at forbedre dit indhold.
Frigør plads på skrivebordet
● Din arbejdsplads bliver organiseret og fri for rod ved hjælp af det kompakte og iøjnefaldende design
og en intern strømforsyning, der fjerner behovet for en stor og klodset oplader.
Et grønnere valg
● Denne skærm er ENERGY STAR®-certificeret2 og EPEAT® Silver-registreret3 og er designet med
bagbelysning uden kviksølv og glas uden arsen, hvilket reducerer strømforbruget og
omkostningerne.
Fremhævede funktioner
Juster til din foretrukne vinkel
●

Indstil skærmen, så den passer til dig, ved hjælp af hældningsindstillingen på 5 ° fremad eller 20 °
bagud.

Kompakt og elegant design
●

Få alt, hvad du har brug for, i én og samme elegante pakke. Med kun én tilslutning til væggen er du
fri for rod med ledninger. Slankt design giver dig mere plads til en bedre computeroplevelse.

HP Care Packs
●

Du kan forlænge beskyttelsen ud over den begrænsede standardgaranti med support 7 dage om
ugen og hurtige reparationer. Du får ro i sindet med pålidelig service og stabil teknologi.5

Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se HD-billeder.
ENERGY STAR® er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency).
EPEAT® Silver-registrerede modeller af dette produkt kan fås, hvor HP registrerer kommercielle stationære computere.
4 Kan nemt vippes 5 ° fremad eller 20 ° bagud
5 Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af din geografiske placering. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Du kan finde flere oplysninger på
http://www.hp.com/go/carepack-services.
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HP 19k-skærm

Skærmstørrelse

47 cm (18,5")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

LED-baggrundslys

Pixel pitch

0,3 mm

Opdateringstid

5 ms (til/fra)

Lysstyrke

200 cd/m²

Kontrastforhold

600:1 statisk; 6000000:1 dynamisk

Videoindgangssignal

1 VGA

Opløsning

HD (1366 x 768 @ 60 Hz)

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 70 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 75Hz

Skærmegenskaber

Refleksfri; Valg af sprog; LED-baggrundslys; Betjeningsknapper på skærmen; Plug-and-Play; Kan programmeres af brugeren

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Sikkerhedslås klar til installation (lås anskaffes separat)

Skærmflytningsvinkel

Vippefunktionalitet: -5 til +20°

Miljøspecifikationer

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri bagbelysning på skærmen

Strømforsyning og energikrav

Indgangsspænding: 100 til 240 V AC ved 50 til 60 Hz; Strømforbrug: Maks. 15 W, typisk 13 W; Standbytilstand: < 0,5 W

Energieffektivitet

Synlig skærm målt diagonalt: 47 cm (18,5"); Skærmopløsning: HD (1366 x 768 @ 60 Hz)

Skærm - brugerindstillinger

Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Billedkontrol; Tænd/sluk; Menu; Administration; Informationer; Afslut

Mål (b x d x h)

44,1 x 19,842 x 34,49 cm (med fod); 44,1 x 4,82 x 28,54 cm (uden fod)

Vægt

2,36 kg (med fod); 1,98 kg (uden fod)

Certificeringer og overholdelser

CB; CE; FCC-mærkning; ErP; CSA; C-UL; C-ETL-mærke; UL; CSA-NTRL; ETL-NRTL-mærke; ICES; Argentina S-Mark; Japan VCCI; CCC; CEL, Kina; Taiwan BSMI; Bauart;
ISO9241-307; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; EEI-certifikat; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; KC-mærke;
KCC-mærke; PSB-mærke; ISC-mærke; C-Tick; SmartWay-transportpartnerskab (kun Nordamerika);

Produktfarve

Sort

Garanti

1 års begrænset garanti, inkl. 1 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet næste hverdag. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser.

Indhold

Netledning til vekselstrøm; Skærmdriver (ICM/INF); VGA-kabel; Garantikort; Installationsplakat

Bestillingsinformation

T3U81AA#ABY: 192018654709
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