Specifikace

59,94 cm (23,6") monitor HP V241a s LED
podsvícením
Pracovní monitor s velkou obrazovkou a za dostupnou cenu pro
každodenní potřeby

Velká obrazovka, cenově dostupný
displej pro každodenní práci.
Pořiďte si extra velkou obrazovku s
kvalitními prezentačními a
zvukovými funkcemi za cenu, která
bude vyhovovat vašemu rozpočtu.
Tento tenký LED monitor nabízí
obrazovku s úhlopříčkou 59,94 cm
(23,6''), rozlišení Full HD (1 920 x
1 080) , integrované reproduktory a
vstupy VGA a DVI – to vše za
neuvěřitelně nízkou cenu. Užívejte
si jas, kontrast a čistotu obrazu na
podnikové úrovni v cenově
dostupném provedení.
1

Stylový a expanzivní.
● Můžete se volně pohybovat po extra velké obrazovce s úhlopříčkou 59,94 cm (23,6''), která nabízí dostatek místa
pro současnou práci s několika dokumenty a e-mailem a pro souběžné otevření několika oken vedle sebe.
● Tenká konstrukce technologie LED a interní napájecí zdroj pomáhají zachovat úhledný pracovní prostor.
Prezentační funkce podnikové úrovně.
● Užívejte si zřetelné, jasné prohlížení obsahu v rozlišení Full HD (1 920 x 1 080)1 s širokými pozorovacími úhly,
dynamického kontrastního poměru 3 000 000:1 a doby odezvy 5 ms.2 Vstupy VGA a DVI jsou zase zárukou
snadné konektivity různých zařízení.
● Díky integrovaným reproduktorům můžete hlasitě a zřetelně poslouchat videokonference a spouštěná média.
Nastavitelné umístění.
● S nastavitelným sklonem se nemusíte obávat o své pohodlí.
Navrženo s ohledem na životní prostředí a doplněno podporou HP.
● S monitorem, jehož sklo displeje neobsahuje arsen a podsvícení displeje neobsahuje rtuť, se zařadíte mezi
ekologicky uvědomělé spotřebitele.
● Standardní jednoletá omezená záruka HP vám zajistí potřebné služby a podporu.
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59,94 cm (23,6") monitor HP V241a s LED podsvícením Tabulka s technickými údaji

Produktové číslo

E5Z95AA; E5Z95AS; E5Z95AT

Velikost displeje (úhlopříčka) 59,94 cm (23,6'')
Úhel zobrazení

170° vodorovně; 160° svisle

Jas

250 cd/m²1

Kontrastní poměr

1 000:1 statické; 3 000 000:1 dynamické1

Poměr odezvy

5 ms (zap/vyp)1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

1 920 × 1 080

Podporovaná rozlišení

1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Plug and Play; Antireflexní filtr; Uživatelsky programovatelné; Volba jazyka; Ovládání na obrazovce; LED podsvícení

Uživatelské ovládací prvky

Nabídka; Mínus („-“); Plus („+“) / zdroj; OK/Auto; Napájení

Vstupní signál

1 port VGA; 1 port DVI-D (s podporou HDCP)

Příkon

Vstupní napětí: 90 až 256 V AC

Spotřeba energie

30 W (maximální), 26 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

56,33 x 20,41 x 41,24 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

56,33 x 4,69 x 34,77 cm

Hmotnost

4 kg
(Se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až +20°

Multimédia

Zvukový vstup s integrovanými reproduktory s výkonem 1 W na kanál

Ekologické informace

Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arsenu

Kompatibilita s požadavky na Vyhovuje normě ENERGY STAR®
energetickou efektivnost
Rozšiřitelná řešení

Vaše ideální kancelářská konfigurace začíná s dvojicí 59,94cm (23,6") monitorů HP V241 umístěných na nastavitelném podstavci pro dva monitory HP
(AW664AA), který má malý půdorys a představuje vysoce produktivní pracovní řešení.*

Záruka

1letá omezená záruka, včetně 1leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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59,94 cm (23,6") monitor HP V241a s LED podsvícením
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Rameno monitoru HP,
oddělené

Rameno pro jeden monitor HP je perfektní stolní příslušenství pro váš pracovní prostor. Elegantní a praktické rameno pro
jeden monitor HP usnadní vaši práci.

Grafický adaptér HP se
dvěma výstupy USB

Zvyšte využití obrazovky a produktivitu prací na dvou monitorech s využitím grafického adaptéru HP USB s dvěma
výstupy, který podporuje vstupy DVI-I a DisplayPort pro vysílání obrazu ve vysokém rozlišení prostřednictvím jednoho
připojení USB 3.0 B k vašemu počítači.

Produktové číslo: BT861AA

Produktové číslo: C5U89AA

Rychloupínací držák HP pro
displeje LCD

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a
jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a
maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Integrované pracovní
centrum HP pro stolní
počítač Mini a tenkého
klienta

Malé pracovní prostory můžete maximálně využít se stolním počítačem HP IWC Mini nebo tenkým klientem, který vám
umožní vytvořit kompaktní stolní řešení díky spojení displeje1 a stolního počítače HP Mini, tenkého klienta nebo počítače
HP Chromebox. Získáte tak pohodlný přístup ke všem jeho vstupům z přední strany.

3letá záruka, další pracovní
den u zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: UD950E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Produktové číslo: G1V61AA
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59,94 cm (23,6") monitor HP V241a s LED podsvícením
Poznámky pod čarou se zprávami
1
2

K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD).
Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

Technické specifikace zřeknutí
1

Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

Více informací na
www.hp.eu/monitors
Drže krok s využitím finančních služeb HP

Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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