Datasheet

HP 19k-display

Schitterende kwaliteit.
Slimme besparing.
Met een elegant design en
1366x768 resolutie biedt
deze voordelige monitor een
hoge weergavekwaliteit voor
een zeer gunstige prijs. Nu
kun je voor een aantrekkelijke
prijs documenten, foto's en
films op een groot scherm
weergeven.
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Diverse functies. Hoge kwaliteit.
● Met een eenvoudige VGA-aansluitmogelijkheid, scherp contrast en 1366x768 resolutie1 biedt dit
display alles wat je nodig hebt om content mooier weer te geven.
Maak ruimte vrij op je bureau
● Houd je werkplek overzichtelijk en opgeruimd met deze aantrekkelijke compacte monitor met
geïntegreerde voeding die een losse voedingsmodule overbodig maakt.
Een groenere keus
● Deze ENERGY STAR®-gecertificeerde2, EPEAT® Silver-geregistreerde3 monitor met een kwikvrij
backlit-scherm en arseenvrij schermglas verbruikt minder stroom en reduceert daarmee de
gebruikskosten.
Pluspunten
Kies de beste kijkpositie
●

Zet het verstelbare scherm 5° voorover of 20° achterover, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur.

Compact, elegant design
●

Biedt alles wat je nodig hebt in een elegant apparaat. Slechts één aansluiting op het wandcontact,
dus minder kabels. Het compacte design laat meer ruimte voor een betere computerervaring.

HP Care Packs
●

Breid de standaardgarantie uit tot 7 dagen per week ondersteuning en snellere reparatie. Door de
betrouwbare service ben je er zeker van dat je technologie altijd goed werkt.5

High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD beelden.
ENERGY STAR® is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency.
EPEAT® Silver-geregistreerde modellen van dit product zijn beschikbaar waar HP desktopcomputers voor consumenten registreert.
4 Handig 5° voorover of 20° achterover kantelen
5 Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs variëren afhankelijk van de locatie. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Kijk voor meer
informatie op http://www.hp.com/go/carepack-services.
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Datasheet

HP 19k-display

Schermformaat

18,5 inch (47 cm)

Aspectratio

16:9

Type scherm

Led-backlight

Pixelgrootte

0,3 mm

Refresh responstijd

5 ms aan/uit

Helderheid

200 cd/m²

Contrastverhouding

600:1 statisch; 6.000.000:1 dynamisch

Video-ingangssignaal

1 VGA

Resolutie

HD (1366 x 768 bij 60 Hz)

Scanfrequentie scherm (horizontaal)

Tot 70 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)

Tot 75 Hz

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar

Fysieke beveiligingskenmerken

Geschikt voor veiligheidsslot (slot wordt apart verkocht)

Scherminstelhoek

Kantelen: -5 tot +20°

Omgevingsspecificaties

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm

Voeding en voedingseisen

Ingangsspanning: 100 tot 240 V bij 50 tot 60 Hz; Stroomverbruik: Max. 15 watt, gem. 13 watt; Standbymodus: < 0,5 watt

Energiezuinigheid

Schermgebied, diagonaal: 18,5 inch (47 cm); Schermresolutie: HD (1366 x 768 bij 60 Hz)

Gebruikersinstellingen van het scherm

Helderheid; Contrast; Kleurinstelling; Scherminstellingen; Aan-uit; Menu; Beheer; Informatie; Afsluiten

Afmetingen (b x d x h)

44,1 x 19,842 x 34,49 cm (met voet); 44,1 x 4,82 x 28,54 cm (zonder voet)

Gewicht

2,36 kg (met voet); 1,98 kg (zonder voet)

Certificeringen en compatibiliteit

CB; CE; FCC-markering; ErP; CSA; C-UL; C-ETL-markering; UL; CSA-NTRL; ETL-NRTL-markering; ICES; Argentinië S-markering; Japan VCCI; CCC; China CEL; Taiwan
BSMI; Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; EEI-certificaat; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1;
NOM-019-SCFI-1998; KC-markering; KCC-keurmerk; PSB-keurmerk; ISC-keurmerk; C-Tick; SmartWay Transport Partnership (alleen NA);

Productkleur

Zwart

Garantie

Drie jaar op onderdelen en reparatie-arbeid (bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing)

Inbegrepen hardware en software

Netsnoer; Monitordriver (ICM/INF); VGA-kabel; Garantiekaart; Installatieposter

Bestelinfo

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

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde
garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit
document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. Alle
overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
Februari 2018

