Datablad

HP 19k display

Önskvärd kvalitet. Smarta
besparingar.
Den här prisvärda
bildskärmen har snygg design
och en upplösning på 1366
x768 , vilket ger en
högkvalitativ bild till ett
oemotståndligt pris. Nu kan
du njuta av dina dokument,
foton och filmer i storbildsvy,
utan att överskrida din
budget.
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Finessrik. Valuta för pengarna.
● Med enkel VGA-anslutning, skarp kontrast och upplösning på 1366 x 7681 ger den här skärmen allt
du behöver för att förbättra ditt innehåll.
Frigör utrymme på skrivbordet
● Hjälper till att hålla din arbetsplats ordnad och prydlig med en kompakt, iögonfallande design och en
intern strömförsörjning som eliminerar behovet av en skrymmande strömtransformator.
Ett grönare val
● Den här ENERGY STAR®-certifierade2 och EPEAT® Silver3-registrerade bildskärmen är utformad med
kvicksilverfri bakgrundsbelysning och arsenikfritt glas och hjälper till att minska strömförbrukningen
för att spara på kostnaderna.
Höjdpunkter
Hitta rätt vinkel
●

Justera skärmen så att den passar dig med en lutning på 5° framåt eller 20° bakåt.

Kompakt, elegant design
●

Du får allt du behöver i en enda elegant förpackning. Med en enda anslutning till vägguttaget
undviker du kabelhärvor. Slimmad design ger dig mer utrymme för en förbättrad datorupplevelse.

HP Care Packs
●

Utöka skyddet utöver den begränsade standardgarantin med support och snabba reparationer sju
dagar i veckan. Känn dig trygg med pålitlig service och tillförlitlig teknik.5

HD-innehåll (high-definition) krävs för visning av HD-bilder.
ENERGY STAR® är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency.
EPEAT® Silver-registrerade modeller av den här produkten är tillgängliga där HP registrerar bärbara datorer för konsumenter.
4 Enkel att luta 5° framåt och 20° bakåt
5 Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera mellan olika geografiska områden. Restriktioner och begränsningar gäller. Service kan fås från det datum då du köper hårdvaran. Mer information finns på
http://www.hp.com/go/carepack-services.
1
2
3

Datablad

HP 19k display

Bildskärmsstorlek

47 cm (18,5 tum)

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Bildskärmstyp

LED-bakgrundsbelysning

Pixelstorlek

0,3 mm

Svarstid för uppdatering

5 ms på/av

Ljusstyrka

200 cd/m²

Bildkvot

600:1 statiskt; 6000000:1 dynamiskt

Videoinsignal

1 VGA

Upplösning

HD (1366 x 768 vid 60 Hz)

Visningsfrekvens vid skanning
(horisontell)

Upp till 70 kHz

Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

Upp till 75 Hz

Skärmegenskaper

Antireflex; Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug and play; Kan programmeras av användaren

Fysiska säkerhetsfunktioner

Redo för säkerhetslåsning (lås säljs separat)

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: -5 till +20 °

Specifikationer för omgivning

Arsenikfritt bildskärmsglas; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning

Nätenhet och strömförsörjning

Ingångsspänning: 100–240 V AC vid 50–60 Hz; Strömförbrukning: 15 W maximalt, 13 W normalt; Vänteläge: < 0,5 W

Energieffektivitet

Synlig skärm (diagonalt): 47 cm (18,5 tum); Skärmupplösning: HD (1366 x 768 vid 60 Hz)

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Ljusstyrka; Kontrast; Färgkontroll; Bildkontroll; Ström; Meny; Hantering; Information; Avsluta

Yttermått (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 (utan stativ)

Vikt

2,36 kg (med stativ); 1,98 kg (utan stativ)

Certifieringar och överensstämmelser

CB; CE; FCC-märkt; ErP; CSA; C-UL; C-ETL-märkt; UL; CSA-NTRL; ETL-NRTL-märkt; ICES; S-märkt i Argentina; VCCI i Japan; CCC; CEL i Kina; BSMI i Taiwan; 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-märkt;
KCC-märkt; PSB-märkt; ISC-märkt; C-Tick; SmartWay Transport Partnership (endast Nordamerika);

Produktens färg

Svart

Garanti

1 års begränsad garanti inklusive 1 års service på platsen nästa dag samt material och arbete. Villkoren kan variera mellan olika länder. Vissa restriktioner och
undantag gäller.

Förpackningens innehåll

Nätsladd; Bildskärmsdrivrutin (ICM/INF); VGA-kabel; Garantikort; Installationsanvisningar

Beställningsinfo
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