גיליון נתונים

צג HP 19k

איכות
מבוקשת.
חיסכון חכם.
בעיצוב מלוטש
ורזולוציה של
 , 1366 x768צג
משתלם זה מספק
תצוגות
ויזואליות
באיכות גבוהה
ובמחיר שאי
אפשר לעמוד
בפניו .כעת
באפשרותך
ליהנות
מתצוגה על מסך
גדול של
המסמכים,
התמונות
והסרטים שלך
מבלי לחרוג
מהתקציב שלך.
1

עשיר במאפיינים .מספק תמורה מעולה.
● עם קישוריות קלה של  ,VGAניגודיות חדה ,ורזולוציה
של  ,7681 x 1,366צג זה מגיע עם כל מה שדרוש לך כדי לשפר את
התוכן שלך.
שחרר את שטח שולחן העבודה שלך
●
עזור לשמור את סביבת העבודה נקייה ומסודרת עם
עיצוב קומפקטי המושך את העין ואספקת מתח פנימית
אשר מבטלת את הצורך בשנאי מתח גדול.
הבחירה הירוקה יותר
● צג זה ,בעל אישור ® 2ENERGY STARודירוג  ,3EPEAT® Silverהמתוכנן
עם תאורה אחורית נטולת כספית וזכוכית ללא ארסן,
מסייע בהפחתת צריכת החשמל כדי לחסוך בעלויות.
כולל
התאם את זווית הצפייה הנוחה לך
●

התאם את המסך לפי העדפתך האישית בעזרת הטיה
לפנים של  5°או הטיה לאחור של .20°

עיצוב קומפקטי ומלוטש
●

קבל את כל הדרוש לך באריזה אלגנטית אחת .חיבור
אחד בלבד לקיר מונע סרבול של כבלים .עיצוב דק
מעניק לך מקום נוסף לחוויית מיחשוב משופרת.

חבילות HP Care Pack
●

הרחב את ההגנה מעבר לאחריות המוגבלת הסטנדרטית
עם תמיכה ותיקונים מהירים במשך  7ימים בשבוע .קבל
שקט נפשי עם הביטחון של שירות אמין והיכולת
לסמוך על הטכנולוגיה שלך5.

 1דרוש תוכן ) HDחדות גבוהה( כדי להציג תמונות .HD
 ENERGY STAR® 2הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה ) (EPAבארה"ב.
 3דגמים רשומים של מוצר זה עם דירוג  EPEAT® Silverזמינים במדינות/אזורים שבהם  HPרושמת מחשבים שולחניים לצרכן.
 4הטיה קלה לפנים של  5°או הטיה לאחור של 20°
] [5רמות השירות וזמני התגובה לחבילות התמיכה  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .בכפוף
למגבלות ולאילוצים .השירות מתחיל מיום רכישת החומרה .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת .http://www.hp.com/go/carepack-services
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גודל תצוגה

יחס רוחב-גובה
סוג תצוגה

Pixel pitch
זמן תגובה לרענון

בהירות

יחס ניגודיות

אות כניסת וידאו
רזולוציה

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(
הצג את תדירות הסריקות )אנכי(
מאפייני תצוגה

מאפייני אבטחה פיזיים

 47ס"מ ) אינץ' (18.5
16:9
תאורת  LEDאחורית

 0.3מ"מ

זמן הפעלה/כיבוי של 5 ms
200 cd/m²
 600:1סטטי;  6000000:1דינמי
VGA 1
 1366 x 768) HDב -60הרץ(
עד 70 kHz
עד  75הרץ

ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; תאורות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה )המנעול נמכר בנפרד(

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -5° :עד +20°

דרישות ספק והספק

מתח כניסה VAC -240100 :ב -6050-הרץ; צריכת חשמל 15 :ואט לכל היותר 13 ,ואט אופייני; מצב המתנה 0.5 > :ואט

אפשרויות בקרת משתמש במסך

בהירות; ניגודיות; בקרת צבע; בקרת תמונה; הפעלה/כיבוי; תפריט; ניהול; מידע; יציאה

מפרטים סביבתיים
חיסכון באנרגיה

ממדים )ר  xע  xג(
משקל

אישורים ותאימות

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית

גודל אלכסוני נראה לעין 47 :ס"מ ) אינץ'  ;(18.5רזולוציית מסך 1366 x 768) HD :ב -60הרץ(
 34.49 x 19.842 x 44.1ס"מ )עם מעמד(;  28.54 x 4.82 x 44.1ס"מ )ללא מעמד(

 2.36ק"ג )עם מעמד(;  1.98ק"ג )ללא מעמד(

 ;CB; CEסימון  ;CSA; C-UL ;ErP ;FCCסימון  ;CSA-NTRL ;C-ETL; ULסימון  - ETL-NRTL; ICES; S-Markארגנטינה;  - VCCIיפן;  - CCC; CELסין;  BSMIטייוואן; ;ISO9241-307 ;Bauart
 ;GOST 25861 ; GOST R 50377-1992;HRN N N0.201 ;GOST 25861אישור  ;NOM-019-SCFI-1998 ;SASO; SABS IEC 60950-1 ;IS 1121 ;EEIסימון  ;KCסימון  ;KCCסימון ;PSB
סימון ) SmartWay Transport Partnership ;ISC; C-Tickצפון אמריקה בלבד(;

צבע מוצר

שחור

תכולת אריזה

כבל מתח  ;ACמנהל התקן צג ) ;(INF/ICMכבל  ;VGAכרטיס אחריות; פוסטר התקנה

אחריות

מידע להזמנה

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(

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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