Taulukot

HP 19k -näyttö

Toivottu laatu. Fiksu
hinta.
Edullisessa näytössä on
tyylikäs muotoilu ja 1 366 ×
768 -resoluutio , joten se
tarjoaa korkealaatuisen
grafiikan vastustamattomaan
hintaan. Nyt voit nauttia
asiakirjoistasi, valokuvistasi ja
elokuvista suurella näytöllä
järkevään hintaan.
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Kattavat ominaisuudet. Täynnä arvoa.
● Helppokäyttöinen VGA-liitäntä, terävä kontrasti ja 1 366 × 768 -resoluutio1 tarjoavat eväät
sisältöjesi tehostamiseen.
Vapauta pöytätilaa
● Pidä työtilasi järjestyksessä ja siistinä pienikokoisella ja näyttävällä laitteella sekä sisäisellä
virtalähteellä, joka eliminoi suurikokoisen virtayksikön tarpeen.
Vihreämpi valinta
● Tämä ENERGY STAR® -hyväksytty2 ja EPEAT® Silver3 -rekisteröity näyttö, jossa on elohopeaton
taustavalaistus ja arseeniton lasi, auttaa vähentämään virrankulutusta ja säästämään rahaa.
Ominaisuudet
Säädä näkymää
●

Voit säätää näytön kulman mieltymystesi mukaan 5 astetta eteenpäin tai 20 astetta taaksepäin.

Pienikokoinen, tyylikäs muotoilu
●

Saat kaiken tarvitsemasi yhdessä tyylikkäässä paketissa. Yhden yhteysjohdon ansiosta kaapelien
sotkeutuminen on historiaa. Ohut muotoilu säästää tilaa ja tarjoaa parannetun tietokoneen
käyttökokemuksen.

HP Care Pack -tukipaketit
●

Laajennettu suojaus rajoitetun vakiotakuun lisäksi: tuki viikon jokaisena päivänä ja nopeat
korjaukset. Nauti luotettavan palvelun tarjoamasta mielenrauhasta ja mahdollisuudesta
työskennellä huoletta tekniikan avulla.5

Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
ENERGY STAR® on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (Environmental Protection Agency, EPA) rekisteröimä tavaramerkki.
EPEAT® Silver -rekisteröityjä malleja tuotteesta on saatavilla maissa, joissa HP rekisteröi kuluttajille tarkoitettuja pöytätietokoneita.
4 Helppo kallistus 5 astetta eteenpäin tai 20 astetta taaksepäin
5 HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella maantieteellisen sijainnin mukaan. Rajoituksia voi olla voimassa. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/carepack-services.
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Taulukot

HP 19k -näyttö

Näytön koko

47 cm (18,5 tuumaa)

Kuvasuhde

16:9

Näyttötyyppi

LED-taustavalaistus

Kuvapisteväli

0,3 mm

Virkistyksen vasteaika

5 ms (päälle/pois)

Kirkkaus

200 cd/m²

Kontrastisuhde

staattinen 600 : 1; dynaaminen 6000000 : 1

Videosisääntulosignaali

1 VGA

Tarkkuus

HD (1 366 × 768 / 60 Hz)

Näytä tarkistustaajuus
(vaakasuuntaisesti)

Enintään 70 kHz

Näytä tarkistustaajuus
(pystysuuntaisesti)

Enintään 75 Hz

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug-and-Play; käyttäjän ohjelmoitavissa

Fyysiset turvaominaisuudet

Turvalukkovalmius (lukko on hankittava erikseen)

Näytön kääntökulma

Pystykallistus: -5 – 20 °

Ympäristötiedot

arseeniton näytön lasi; elohopeattomat näytön taustavalot

Virtalähde ja tehovaatimukset

Tulojännite: 100–240 V AC 50–60 Hz:n taajuudella; virrankulutus: enintään 15 W, normaali 13 W; valmiustila: < 0,5 W

Energiatehokkuus

Näkyvän näytön lävistäjä: 47 cm (18,5 tuumaa); Näytön tarkkuus: HD (1 366 × 768 / 60 Hz)

Näytön säätömahdollisuudet

Kirkkaus; kontrasti; värin hallinta; kuvan hallinta; virta; valikko; hallinta; tietoja; poistu

Mitat (lev. x syv. x kork.)

44,1 × 19,842 × 34,49 cm (jalustan kanssa); 44,1 × 4,82 × 28,54 cm (ilman jalustaa)

Paino

2,36 kg (jalustan kanssa); 1,98 kg (ilman jalustaa)

Sertifioinnit ja yhteensopivuudet

CB; CE; FCC-merkintä; ErP; CSA; C-UL; C-ETL-merkintä; UL; CSA-NTRL; ETL-NRTL-merkintä; ICES; S-merkintä (Argentiina); VCCI (Japani); CCC; CEL (Kiina); BSMI
(Taiwan); Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; EEI-hyväksytty; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1;
NOM-019-SCFI-1998; KC-merkintä; KCC-merkintä; PSB-merkintä; ISC-merkintä; C-Tick; SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain Pohjois-Amerikka);

Tuotteen väri

Musta

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu, sisältäen yhden vuoden takuun osille ja työlle sekä seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa tapahtuvan huollon. Ehdot vaihtelevat
maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

Pakkauksen sisältö

Virtajohto; näytönohjain (ICM/INF); VGA-kaapeli; takuukortti; asennusjuliste

Tilaustiedot
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