
Fejlett kényelmi és környezetvédő kialakítás ötvözete

HP Compaq LA2205wg 22 hüvelykes széles
képernyős LCD monitor
Az újonnan áttervezett, energiahatékony HP Compaq
LA2205wg 22 hüvelykes széles képernyős LCD monitor
új áttekintést nyújt a munkához és fejlett kényelmi és
környezetvédő kialakításával segít a termelékenység
fokozásában és a költségcsökkentésben is.

Többet ésszel, mint erővel
A 35º-os döntés-, tájolás- és elforgatás-beállítás,
valamint az asztallaptól számítva több mint 11
centiméteres magasságállítási lehetőség kényelmet
teremt. Az asztallaphoz közeli elhelyezést az
alacsonyabb termetű, illetve bi- és trifokális vagy
progresszív lencséjű szemüveget viselő felhasználók
fogják kényelmesnek találni. Az alacsonyra eresztett
képernyő a gyermekoktatásban szintén tökéletes.
Magasabb növésű felhasználók nyaka és háta számára
az állványtoldóval történő megemelés eredményez
teljes kényelmet. Emellett, a 3000:1 dinamikus
kontrasztarány, éles, akár 1680 x 1050 képpontos
felbontások és a gyors, 5 ezredmásodperces válaszidő
1 révén a munka káprázatos minőségben tekinthető
meg, míg a VGA és HDCP megfelelőségű DVI
bemenetek, a DisplayPort és a beépített USB fejlett,
gyors és egyszerű csatlakozási lehetőségeket biztosít.

Energiatakarékossági jellemzők
A HP Compaq LA2205wg is ENERGY STAR®
minősítésű 2, EPEAT™ Gold besorolással és TCO 5.0
tanúsítvánnyal rendelkezik és számos egyéb
környezetvédelmi funkcióval is rendelkezik, egyebek
közt: az expandált polisztirol védőpárnáknál
környezetkímélőbb anyagokból készült, alternatív
csomagolás; kis energiafogyasztást eredményező,
energiatakarékos panel; a korábbi típuscsaládokhoz
képest 50%-kal kisebb higanytartalom; brómozott

égésgátlótól és PVC-től mentes panel, burkolat és
fémlemezek; arzénmentes panel.

Sokféle egyedi beállítási lehetőség
A monitorberuházás teljes kiaknázásához a HP sokféle
opcionális (csak külön megvásárolható) terméket kínál,
egyebek közt: HP gyorskioldó; beépített IWC állvány a
HP Compaq dc7900 ultravékony asztali számítógéppel
vagy a HP vékony klienssel (külön vásárolhatók meg)
történő összeépítéshez; HP LCD Speaker Bar
hangszóró; HP USB grafikus adapter.

Megnyugtató HP megbízhatóság
A HP Compaq LA2205wg megbízhatóan kielégíti az
üzleti igényeket. Mindegyik monitor HP vevőszolgálati
támogatással kiegészített, három éves korlátozott
garanciával rendelkezik, és kompatibilis a HP üzleti
termékeivel.



HP Compaq LA2205wg 22 hüvelykes széles képernyős LCD
monitor

Típus TN; Tükröződésmentes és antisztatikus bevonatok

Képcső 22 hüvelykes széles képernyő

Látható képterület 22 hüvelykes képátló

Megtekintési szög 160° vízszintesen, 160° függőlegesen

Fényerő 250 nit

Kontrasztarány 1000:1

Válaszidő 5 ms (be/ki)

Képponttávolság 0,282 mm

Frekvencia Vízszintes képfrissítési frekvencia: 24–83 kHz (VGA bemenet)
Függőleges képfrissítési frekvencia: 50–76 Hz (VGA bemenet)

Javasolt felbontás Előre beállított VESA üzemmódok (nem váltott soros): 640 x 480 (60 Hz), 800 x 600 (60 Hz), 1024 x 768(60 Hz), 1280 x 960 (60 Hz), 1280 x
1024 (60 Hz), 1440 x 900 (60 Hz), 1600 x 1000 (60 Hz), 1600 x 1200 (60 Hz), 1680 x 1050 (60 Hz)
Szöveges üzemmód: 720 x 400 (70 Hz)

Bemeneti jel VGA, DVI-D, DisplayPort csatlakozók és HDCP támogatás

Videokábel VGA, DVI-D, USB, DisplayPort

Képernyőn megjelenő felhasználói
vezérlőelemek

Fényerő, kontraszt, pozícionálás, színhőmérséklet, (6500k, 9300k, egyéni), egyéni színvezérlés, sorozatszám, képernyő, óra, órajelfázis,
monitorkezelés, gyári beállítások visszaállítása

Alapjellemzők Billentési tartomány: -5 és +35° közötti függőleges döntési szög, forgathatósági tartomány: -170°és +170° között, magasságállítás: 120 mm,
állítható tájolás: 90°-kal álló helyzetbe, talp: rögzített

Saját áramellátású USB 2.0 hub USB 2.0 elosztó: saját áramellátással
egy felsőbb szintű eszköz és két alsóbb szintű eszköz csatlakoztatására szolgáló csatlakozó (kábel mellékelve)

Szoftver A HP Display Assistant szoftvereszköz a csatlakozott számítógép Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokollja segítségével
biztosítja a lopásvédelmet, a monitor beállításainak kezelését, a színbeállítást és a biztonsági beállítások/eszközök kezelését. A már a HP
képernyőkbe beépített Pivot Pro szoftver az alkalmazott grafikai illesztővel együttműködve lehetővé teszi, hogy az álló helyzetbe forgatott kép
egyetlen egérkattintással vagy billentyűparanccsal megjelenjen. A Pivot Pro támogatja a 90°-kal elforgatott, álló és fekvő képmegjelenítést. A HP
Display LiteSaver funkcióval a képernyő előre megadott időpontokban készenléti üzemmódba áll, elősegítve ezzel a képernyő beégés elleni
védelmét, az energiafogyasztás jelentős csökkentését, valamint a monitor élettartamának növelését. Nyelvi támogatás az angol, japán, francia,
német, spanyol, olasz, ill. a hagyományos és az egyszerűsített kínai nyelvhez.

Energiafogyasztás 35 W (maximális), 25 W (átlagos)

Áramellátás Automatikus érzékelés, 100–240 V~ +/-10%

Áramfogyasztás, felfüggesztett mód 1 W

Méretek (sz x h x m) 51,1 x 6,2 x 33,3 cm

Súly 6,8 kg

Tanúsítványok, megfelelőségi
információ

TCO 5.0 (alacsony kibocsátás), ISO 9241-3xx, CISPR követelmények, VCCI jóváhagyások, KC és KCC (koreai) tanúsítvány, CSA 60950-1, UL
60950-1, EN55022 B osztály, CNS 13438 B osztály, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL) 1. fokozat, Kína MEPS, Korea MEPS Energy Boy,
SmartWay (csak Észak-Amerikában), EUP Lot 6 Tier 1, AS/NZS 3548 B osztály jóváhagyás, „GS” jelzés, TUV jóváhagyások, GEEA, CE
megjelölés, FCC 15. rész B osztály jóváhagyás, ENERGY STAR® minősítés, EN55024 B osztály, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS),
EPEAT™ Gold (egyes körzetekben)

Garancia Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban
vehető igénybe. Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy
szervizével.

1 Minden teljesítményjellemző a HP összetevők gyártói által megadott általános jellemző
a tényleges teljesítmény lehet nagyobb vagy kisebb is. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül változhatnak
2 A 2009. október 31-i hatályba lépési dátumot megelőzően.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors
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Ajánlott tartozékok és szolgáltatások

HP Integrated Work Center állvány A 17, 19 vagy 22 hüvelykes HP LCD-monitorok és HP Compaq dc7800 ultravékony asztali
számítógépek vagy HP vékony kliensek a pontos asztali igényeknek megfelelő, egyetlen
állásban történő, "minden egyben" méretezésű 3 kialakításához könnyedén összekapcsolhatók.

Termékszám: GN783AA

HP LCD hangszóró Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes
hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP LCD Monitor gyorskioldó
rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP
vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára.
Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület
legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP Kensington MicroSaver
biztonsági kábelzár

Lelki nyugalom egy pillanat alatt. Ez az ügyes kis kábelzáras eszköz az Ön hardveréhez
csatlakozik, amelyet a munkahely egy fix pontjához erősítve gondoskodhat róla, hogy a
hardver pontosan ott maradjon, ahol kell.

Termékszám: PC766A

5 év hardvertámogatás –
következő munkanapon esedékes
helyszíni kiszállás

A számítógépet HP minősítéssel rendelkező szakember a következő munkanapon a helyszínen
megjavítja, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7937E

3 Külön megvásárolható egységek.

További információkért látogasson el a következő webhelyre:
www.hp.com/eur/hpoptions
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