Dataark

HP 19k-skjerm

Ønskekvalitet. Smart
sparing.
Med en slank design og
oppløsning på 1366 x768 gir
denne rimelige skjermen høy
kvalitet til en uimotståelig
pris. Nå kan du glede deg over
storskjermvisning av
dokumenter, fotografier og
filmer uten å tømme
bankkontoen.
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Funksjonsrik. Mye valuta for pengene.
● Enkel VGA-tilkobling, skarp kontrast og oppløsning på 1366 x 7681 – denne skjermen har det du
trenger for å forbedre innholdet ditt.
Frigjør plass på skrivebordet
● Hjelper til å holde arbeidsområdet organisert og ryddig, med en kompakt, iøynefallende utforming
og en intern strømforsyning som eliminerer behovet for et plasskrevende strømadapter.
Det grønne valget
● Denne ENERGY STAR®-sertifiserte2 og EPEAT ® Silver 3-registrerte skjermen bidrar til å redusere
strømforbruket til å spare på kostnadene, og den er utformet med kvikksølvfri bakbelysning og
arsenikkfritt glass.
Med
Juster visningen din
●

Juster skjermen slik du vil ha den med en vinkel som kan stilles 5° forover eller 20° bakover.

Kompakt, stilig design
●

Få alt du trenger i én elegant pakke. Bare én tilkobling til veggen eliminerer kabelrot. Slank design gir
deg mer plass og en bedre databehandlingsopplevelse.

HP Care Packs
●

Forleng beskyttelsen utover den begrensede standardgarantien med brukerstøtte 7 dager i uken og
raske reparasjoner. Slapp av når du er trygg på å ha pålitelige tjenester og vet at du kan stole på
teknologien.5

HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.
ENERGY STAR® er et registrert varemerke for det amerikanske Environmental Protection Agency.
EPEAT® Silver-registrerte modeller av dette produktet finnes der HP registrerer varemerker for kommersielle stasjonære datamaskiner.
4 Enkel vipp 5° fremover eller 20° bakover
5 Servicenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere, avhengig av geografisk sted. Visse begrensninger gjelder. Tjenesten starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Se www.hp.com/go/cpc for mer informasjon.
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HP 19k-skjerm

Skjermstørrelse

47 cm (18,5")

Sideforhold

16:9

Skjermtype

LED-bakbelysning

Bildepunkt per tomme

0,3 mm

Oppdateringsresponstid

5 ms på/av

Lysstyrke

200 cd/m²

Kontrastforhold

600:1 statisk; 6000000:1 dynamisk

Videoinngangssignal

1 VGA

Oppløsning

HD (1366 x 768 ved 60 Hz)

Skjermskannefrekvens (horisontal)

Opptil 70 kHz

Skjermskannefrekvens (vertikal)

Opptil 75 Hz

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Språkvalg; LED-bakbelysning; Kontroller på skjermen; Plug and Play; Brukerprogrammerbar

Fysiske sikkerhetsfunksjoner

Klar for sikkerhetslås (Lås selges separat)

Skjermens bevegelsesvinkel

Vipp: -5 til +20°

Miljøspesifikasjoner

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning

Strømforsyning og strømtilførsel

Inngangsstrøm: 100–240 V vs ved 50–60 Hz; Strømforbruk: Maks. 15 W, typisk13 W; Ventemodus: < 0,5 W

Energieffektivitet

Synlig skjerm diagonalt: 47 cm (18,5"); Skjermoppløsning: HD (1366 x 768 ved 60 Hz)

Skjerm, brukerkontroller

Lysstyrke; Kontrast; Fargestyring; Bildekontroll; Strøm; Meny; Administrasjon; Informasjon; Avslutt

Mål (b x d x h)

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

Vekt

2,36 kg (med stativ); 1,98 kg (uten fot)

Sertifiseringer og samsvar

CB; CE; FCC-merke; ErP; CSA; C-UL; C-ETL-merke; UL; CSA-NTRL; ETL-NRTL-merke; ICES; Argentinsk S-merke; Japansk VCCI; CCC; Kinesisk CEL; Taiwansk BSMI;
Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; EEI-sertifikat; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998;
KC-merke; KCC-merke; PSB-merke; ISC-merke; C-Tick; SmartWay Transport Partnership – kun NA;

Produktfarge

Svart

Garanti

1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler, arbeid og service på stedet neste virkedag. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og
utelukkelser gjelder.

Innhold i esken

Strømledning; Skjermdriver (ICM/INF); VGA-kabel; Garantikort; Installeringsplakat

Bestillingsinformasjon
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