
De HP L1906i flat-panel monitor biedt een unieke,
modulaire oplossing die de superieure schermprestaties
van een LCD-monitor combineert met het gemak van 
een standaard om een HP Compaq dc7800 ultra-slim
desktop pc of HP thin client te herbergen, voor een
compacte configuratie die ideaal is voor omgevingen 
met beperkte ruimte.

Verbeterde technologie
Deze monitor is uitgerust met de nieuwste flat-panel
technologie, zoals: uitstekende helderheid (tot 
270 cd/m2)1, hoge contrastverhouding (tot 500:1)1,
snellere responstijden (tot 5 ms)1, brede inkijkhoeken
om comfortabel te kijken vanuit elke hoek en een 
reeks kantel-, draai- en hoogte-instelmogelijkheden 
om de monitor in de juiste positie te zetten.

Slimme software
HP Display LiteSaver, om de slaapstand op vaste tijden
in te stellen, beschermt tegen inbranden, verlaagt het
stroomverbruik en de energiekosten. HP Display Assistant
om monitorinstellingen te kiezen en de kleur te kalibreren
via de aangesloten pc.

Exclusief design
De HP L1906i monitor is voorzien van de HP Quick
Release en de HP Compaq dc7800 serie Integrated Work
Center standaard die ontworpen zijn voor de krachtige
HP Compaq dc7800 ultra-slim desktop pc en HP thin
clients (apart verkocht). De monitor vergemakkelijkt
plaatsing van pc/thin client en monitor oplossingen in
omgevingen met weinig ruimte en openbare ruimten,
zoals: winkels/verkooppunten, kantoren, beursvloer en
financiële instellingen, gezondheidszorg/laboratoria.
Met de ingebouwde Integrated Work Center standaard
wordt de pc of thin client veilig opgesteld achter de
monitor. De handige kabelbeheeroplossing houdt alle 
pc-kabels bij elkaar en uit het zicht.

Service en support
Deze HP L1906i monitor met drie jaar garantie is voor 
IT-afdelingen gemakkelijk aan te schaffen, te installeren
en te onderhouden. De HP garantie wordt ondersteund
door 65.000 service en support professionals in 160
landen wereldwijd.

Essentiële kenmerken en prestaties in een LCD-monitor die eenvoudige 
pc- en monitorconfiguraties ondersteunt.
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1 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP’s
onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
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Type Actieve-matrix TFT (thin-film transistor); Niet-reflecterende en anti-statische coating

Zichtbaar beeldgebied 19 inch diagonaal

Beeldhoek 140° horizontaal, 130° verticaal

Helderheid 270 nits

Contrastverhouding 500:1

Responssnelheid 5 ms

Dot/Pixelgrootte 0,294 mm

Frequentie Horizontale frequentie: 30–83 kHz, verticale frequentie: 50–76 Hz

Resolutie 1280 x 1024 bij 60 Hz (standaard), alle VESA modi tot 1280 x 1024 bij 75 MHz

Invoersignaal 15-pins D-sub (analoge VGA)

Videokabel 15-pins D-sub mini-connector, los

Gebruikersinstellingen 
(op het scherm)

Grootte en positionering, contrast, helderheid, klok, klokfase, instelbare kleurtemperatuur, slaapstandtimer, stroomspaarstand, fabrieksinstellingen,
scherminstellingen (auto, horizontaal, verticaal)

Basisfuncties Kantelen: -5° tot +20° verticaal kantelen, draaien: -180° tot +180°, hoogteinstelling: 155 mm, afneembare voet

USB 2.0 hub met voeding VGA-poorten

Software HP Display Assistant software maakt het mogelijk om monitorinstelling en kleurkalibratie te regelen via het DDC/CI (Display Data Channel
Command Interface) protocol op de aangesloten pc HP Display LiteSaver functie om de slaapstand op vaste tijden in te stellen beschermt 
tegen inbranden, verlaagt het stroomverbruik en de energiekosten en verlengt de levensduur van de monitor.

Grafische controller Genesis, mStar

Stroomverbruik Max. 37 Watt, gem. 33 Watt

Voeding Zelfinstellend, 100 tot 240 V, interne voeding, 50 tot 60 Hz (ingebouwde voeding)

Stroomverbruik, standby 2 Watt

Afmetingen (b x d x h) 42,2 x 5,9 x 36,2 cm

Gewicht 7,6 kg

Certificeringen ISO 13406-2 pixeldefect richtlijnen, MPR-II, CISPR, VCCI, CSA (Canada), ACA (Australië), TÜV en GS merk (Duitsland ergonomie), 
BSMI (Taiwan), CCC (China), MIC (Zuid-Korea), NOM (Mexico), Oost-Europa goedkeuringen, CE-merk, FCC goedkeuring, Energy Star, 
TCO’03 (emissie, ergonomie, milieu), Microsoft® Windows® certificaat (Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP en 
Windows Vista®), UL registratie, GOST (Rusland), SASO (Saudi-Arabië)

Garantie Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen 
en uitsluitingen zijn van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service.
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Aanbevolen accessoires

HP flat-panel
luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-
ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een
groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: EE418AA

HP Kensington
veiligheidsslot

Direct een gerust gevoel. Dit praktische kabelslot wordt bevestigd aan uw hardware 
en vervolgens aan een ankerpunt op de werkplek, zodat de hardware blijft waar
hij is.

Bestelnr.: PC766AA

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions


