
Lenyűgöző bemutató 22 hüvelyk képátlójú széles képernyőn

HP LP2275w 22 hüvelykes széles képernyős
LCD-monitor
Az extraszéles HP LP2275w 22 hüvelykes LCD monitor
elsőrangú teljesítményt és csatlakozási lehetőségeket
nyújt elegáns, 22 hüvelyk képátlójú széles
képernyőjével, amelyet azoknak az igényes
alkalmazóknak, munkaállomásokhoz és tervezőknek
alakítottak ki, akik értékelik a grafikai, videó- és
adatprojektjeik szélesvásznú bemutatási lehetőségét.

Meggyőző teljesítmény
Kristálytiszta, nagy felbontású bemutatók a képernyőn
1000:1 kontrasztaránnyal, akár 1680 x 1050
képpontos éles felbontással, extra fényes képernyővel
és 92%-os reprodukálható színtartománnyal.

Intelligens szoftver
A megjelenítési beállítások automatikusan
optimalizálhatók a a SetRefresh funkcióval. A HP
Display Assistant segítségével beállítható a
lopásvédelem, a csatlakoztatott számítógépen keresztül
pedig a megjelenítés. A HP Display LiteSaver funkció,
mellyel előre ütemezhető az alvó állapot, egyszerre
védi a képernyőt a statikus kép beégésétől, és csökkenti
az energiaköltségeket.

Környezettudatos
Ez a monitor megfelel a szigorú nemzetközi
környezetvédelmi szabályozási szabványoknak,
beleértve az ENERGY STAR® szabványt, emellett Ezüst
minősítést kapott az Electronic Products Environmental
Assessment Tool (EPEAT™) szervezettől

Megnövelt kompatibilitás
Az analóg és digitális módokat, valamint a
DisplayPort-ot is támogató csatlakozásokkal válthat a

hagyományos és az újonnan megjelenő grafikai
technológiák között. Ez a monitor a titkosított
adattartalomhoz HDCP támogatást kínál. A beépített
négyportos USB-bővítővel a perifériák gyorsan
csatlakoztathatók a monitorhoz az asztali számítógép
vagy a munkaállomás helyett.

Helyezze magát kényelembe
A széles látószög, az állítható magasságú és
elforgatható talppal, valamint a dönthető és 90 fokban
elforgatható képernyővel könnyen megtalálható a
legkényelmesebb nézőpont. A beépített HP Quick
Release felerősítés a talpban lehetővé teszi a
felszerelést akár a falra, akár tartókarra, illetve
megkönnyíti panorámamegjelenítéshez több egység
egymás mellé szerelését

Stresszmentes működés
A HP LP2275w monitoron végzett tesztek és minősítések
gondoskodnak róla, hogy a kicsomagolás után azonnal
együttműködjenek a HP munkaállomásaival és a HP
teljes üzleti termékcsaládjával. A három éves korlátozott
garancia mögött a világ 160 országának 65 000
informatikai szervizes és támogatási szakembere által
biztosított átfogó HP szerviz- és támogatási szolgáltatás
áll
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Típus PVA; Tükröződésmentes és antisztatikus bevonatok

Képcső 22 hüvelykes széles képernyő

Látható képterület Átlósan 22 hüvelykes

Megtekintési szög 178° vízszintesen, 178° függőlegesen

Fényerő 300 nit

Kontrasztarány 1000:1

Válaszidő 6 ms (szürkétől szürkéig); 16 ms (be/ki)

Képponttávolság 0,282 mm

Frekvencia Vízszintes képfrissítés: 30-93 kHz, függőleges frekvencia: 48-85 Hz

Felbontás 1680 x 1050 (60 Hz, natív), valamennyi VESA üzemmód 1600 x 1000 (60 Hz, 66 Hz, 75 Hz és 85 Hz) képpontos felbontásig

Bemeneti jel VGA, DVI-I, DisplayPort csatlakozók, HDCP támogatás

Videokábel DVI/DVI-D átalakító, DVI-I/VGA átalakító, DisplayPort, USB, kábelek mellékelve

Képernyőn megjelenő felhasználói
vezérlőelemek

Fényerő, kontraszt, képernyőmenü vezérlése, színhőmérséklet, (6500k, 9300k, egyéni, sRGB), egyéni színbeállítás, információ, képjel bemenet
választása, óra, órajelfázis, monitorkezelés, gyári beállítások visszaállítása

Alapjellemzők Billenés: függőleges döntési szög -5° és 30° között, forgathatóság: -45°és +45° között, magasságállítás: 100 mm, állítható tájolás

Saját áramellátású USB 2.0 hub USB 2.0 elosztó: saját áramellátású, négy port (kábel mellékelve)

Szoftver A HP Display Assistant szoftvereszköz a csatlakozott számítógép Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokollja segítségével
biztosítja a lopásvédelmet és a monitor beállításainak kezelését, a színbeállítást és a biztonsági beállítások/eszközök kezelését
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
a Portrait Displays, Inc. cég Pivot Pro szoftverje az alkalmazott grafikai illesztővel együttműködve lehetővé teszi, hogy az álló helyzetbe forgatott
kép egyetlen egérkattintással, ill. billentyűzetparanccsal tökéletesen megjelenjen. A Pivot Pro támogatja a 90°-kal elforgatott, álló és fekvő
képmegjelenítést. Nyelvi támogatás az angol, japán, francia, német, spanyol, olasz, ill. a hagyományos és az egyszerűsített kínai nyelvhez.

Energiafogyasztás Legfeljebb 95 W, jellemzően 56 W

Áramellátás 100–240 V~, 50–60 Hz

Áramfogyasztás, felfüggesztett mód 2 watt

Méretek (sz x h x m) 50,6 x 8,2 x 32,8 cm

Súly 8,5 kg

Tanúsítványok, megfelelőségi
információ

TCO’03, ISO 13406-2 VDT előírások által jóváhagyva, CISPR követelmények, VCCI jóváhagyások, MIC (koreai) követelmények, CSA, Ausztráliai
(ACA) jóváhagyás, „GS" jelölés, TÜV jóváhagyások, CE jelölés, FCC jóváhagyás, ENERGY STAR® által minősített, Microsoft®
Windows®-tanúsítvány (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP és Windows Vista® Premium), EPEAT™
Silver

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.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban
és/vagy más országokban nyilvántartásba vett védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors
4AA2-0282HUE. Július 2008
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További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

Ajánlott kiegészítők

HP hangszórócsík lapmonitorokhoz Könnyedén a monitor alsó pereméhez fogatható komplett multimédiás kiegészítő, amely a teljes
hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: EE418AA

HP könnyű konzol A megoldással biztonságosan és egyszerűen lehet VESA kompatibilis HP lapmonitorokat,
vékonyklienseket és más HP asztali termékeket felszerelni. Bármely kompatibilis állványra,
konzolra vagy falra felerősítve a legjobban kihasználhatja munkaterületét.

Termékszám: EM870AA


