Een 20-inch LCD breedbeeldmonitor met uitstekende weergavekwaliteit en
flexibele mogelijkheden

HP L2045w flat-panel monitor
De HP L2045w flat-panel monitor biedt de geavanceerde
prestatiekenmerken van onze Advantage serie monitoren in
een elegant 20-inch scherm voor gebruikers die altijd en
overal met een breedbeeldscherm willen werken.
Dezelfde breedbeeldweergave en hoge definitie als van
uw notebook.
Scherpe, heldere weergave met hoge definitie voor
grafische en dataprojecten dankzij een 600:1
contrastverhouding, scherpe resoluties tot 1680 x 1050 en
een snelle responstijd van 5 ms 1: U kunt de monitor zo
plaatsen dat u comfortel werkt: op het bureau of – met de
optionele HP Quick Release 2 – op de muur, een arm of
gebundeld met een ander VESA-compatibel apparaat,
zoals de HP Compaq t5720 of t5725 thin client; De
stijlvolle standaard met rubberen kabelgoot onttrekt
rommelige kabels aan het gezicht en houdt uw bureau
opgeruimd; Met slimme software, de HP Display Assistant,
kunt u het scherm softwarematig instellen in plaats van met
het OSD (on-screen display)
Comfortabel werken
De HP L2045w monitor is gemakkelijk in de meest
comfortabele positie te plaatsen dankzij een in hoogte
verstelbare voet en de mogelijkheid tot kantelen, draaien
en 90-graden rotatie. Met de laagste instelling van de
verstelbare voet kunt u het scherm zo laag plaatsen dat de
onderzijde van de monitor vrijwel op het bureau of
dockingstation rust.
Beschermt uw waardevolle projector
Naadloos schakelen tussen oudere en nieuwe
videotechnologie dankzij VGA en DVI-D aansluitingen die
analoge of digitale modi ondersteunen. Snel
randapparaten aansluiten op de desktop met de
ingebouwde USB-hub die de compatibiliteit met tal van
apparaten verbetert, zoals de optionele HP
luidsprekerbalk.

Een gerust gevoel
De HP L2045w LCD-monitor is alweer een HP product dat
een gerust gevoel geeft. De monitor is volledig getest en
gekwalificeerd, werkt direct uit de doos en is compatibel
met HP notebooks, desktop pc's, workstations en andere
producten. De HP garantie van drie jaar wordt
ondersteund door 65.000 service en support professionals
in 160 landen wereldwijd.

HP L2045w flat-panel monitor

Type

Actieve-matrix TFT (thin film transistor); niet-reflecterende en anti-statische coating

Zichtbaar beeldgebied

20,1 inch diagonaal

Beeldhoek

160° horizontaal, 140° verticaal

Helderheid

300 nits

Contrastverhouding

600:1

Responssnelheid

5 ms

Dot/Pixelgrootte

0,258 mm

Kleurdiepte ondersteuning

16,2 miljoen kleuren

Frequentie

Horizontale frequentie: 24-93 kHz (VGA-ingang), Verticale frequentie: 50-76 Hz (VGA-ingang)

Resolutie

1680 x 1050 bij 60 Hz (standaard, aanbevolen) plus alle VESA modi tot 1280 x 1024 bij 60 Hz
ondersteunt sommige Sun-modellen – 1152 x 900 bij 76 Hz en Mac-modellen – 1152 x 870 bij 75 Hz en 832 x 624 bij 75 Hz

Ingangssignaal

Twee connectoren: een 15-pins mini D-sub analoog VGA en een DVI-D (VGA analoog of digitaal)

Videokabel

15-pins D-sub VGA

Gebruikersinstellingen (op het
scherm)

Grootte en positionering, contrast, helderheid, klok, klokfase, instelbare kleurtemperatuur, serienummer, scherm, fabrieksinstellingen, individuele
kleurinstelling, monitorbeheer, zoom

Basisfuncties

Kantelen: -5° tot +30° verticaal kantelen, 90° horizontaal draaien, rotatie: 90° naar portrait oriëntatie, voet: vast

USB 2.0 hub met voeding

USB 2.0 hub: Eigen voeding, één upstream en twee downstream poorten (exclusief kabel)

Software

HP Display Assistant is software die het mogelijk maakt monitorinstelling, kleurkalibratie en beveiligings-/assetbeheer 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
Pivot Pro software van Portrait Displays, Inc. werkt samen met de videodriver van de pc om het scherm met één muisklik of toetsenbordopdracht
naar portrait-oriëntatie te draaien. Pivot Pro ondersteunt 90-graden rotatie van portrait- naar landscape-modus. Taalondersteuning is beschikbaar in
het Engels, Japans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, traditioneel en modern Chinees.

Stroomverbruik

Max. 60 Watt

Voeding

100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz

Stroomverbruik, standby

2 Watt

Afmetingen (B x D x H)

Met verpakking: 57,3 x 45,6 x 30,2 cm, zonder verpakking, met standaard: 47,14 x 22,3 x 47,89 cm, zonder verpakking, met standaard (alleen
scherm): 47,14 x 7,46 x 31,52 cm

Gewicht

Zonder verpakking: 7,8 kg, met verpakking: 9,6 kg

Certificaten, compatibiliteit

Australië ACA goedkeuring, Canada vereisten/CSA, CE merk, CISPR vereisten, Energy Star compatibel, Duitsland, ergonomie (TÜV en GS merk),
ISO 9241-3,7,8 VDT richtlijnen, ISO 13406-2 pixeldefect richtlijnen, MPR-II compatibel, PC2001 certificaat, S. Korea MIC goedkeuring, TCO'03
(emissie, ergonomie, milieu), VCCI goedkeuringen, FCC goedkeuring, Windows certificaten (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000
en Microsoft Windows XP)

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en
uitsluitingen zijn van toepassing. Raadpleeg HP Customer Service voor meer informatie. Raadpleeg HP Customer Support voor meer informatie.

1 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van de onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

2 De HP flat-panel monitor Quick Release kan maximaal 10,9 kg dragen, afhankelijk van de gebruikte montageconfiguratie. Dit is het totale gewicht van alle gemonteerde apparaten. Montagemateriaal wordt niet

bijgeleverd (uitgezonderd VESA-compatibele schroeven). Als u de monitor op een wand wilt bevestigen, adviseert HP het advies te vragen van een gekwalificeerde ingenieur, architect of bouwkundige om te bepalen
hoeveel en welk type bevestigingen nodig zijn voor uw toepassing en om te garanderen dat de gemonteerde oplossing geschikt is voor de belasting.

Copyright © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De
garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in dit document kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet
aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors
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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 Quick Release

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP flat-panel
monitoren, thin clients en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een
compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

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

