Dataark

59,94 cm (23,6") stor HP V241a-skærm med
bagbelysning
Professionel og prismæssigt overkommelig skærm i stort format til
hverdagsbrug

Professionel visning på stor skærm
og med lavt budget – hver dag.
Ekstra stor skærm samt
præsentations- og lydfunktioner af
høj kvalitet – alt sammen til en pris,
der passer dit budget. Denne
elegante LED-monitor byder på en
59,94-cm's skærm (23,6",
diagonalt) , fuld HD-opløsning på
1920 x 1080, integrerede
højttalere samt VGA og
DVI-indgange – til en utroligt lav
pris. Få fornøjelsen af professionel
kontrast, lysstyrke og billedklarhed,
designet til en overkommelig pris.
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Elegant og imponerende.
● Den ekstra store skærm på 59,94 cm (23,6", diagonalt) giver dig masser af bevægefrihed og plads til at åbne
flere vinduer ved siden af hinanden og udføre adskillige opgaver på én gang med både dokumenter og e-mail.
● Det lille LED-flademål og den indbyggede strømforsyning gør skrivebordet mere ryddeligt.
Professionelle præsentationsfunktioner.
● Du får skarp og klar visning af dit indhold i store vinkler og fuld HD-opløsning1 på 1920 x 1080, et dynamisk
kontrastforhold på 3 M:1 samt en til/fra-opdateringstid på 5 ms.2 Med VGA- og DVI-indgangene kan der nemt
tilsluttes andre enheder.
● Med de integrerede højtalere går videokonferencer og diverse medier klart og tydeligt igennem.
Justerbar indstilling.
● De justerbare hældningsindstillinger gør den behagelig at bruge.
Designet med tanke på miljøet og understøttet af HP-support.
● Skærmen med arsenikfrit glas og kviksølvfri bagbelysning gør dig til en mere miljøbevidst forbruger.
● Service og support er garanteret med HP's 1 års begrænsede standardgaranti.
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59,94 cm (23,6") stor HP V241a-skærm med bagbelysning Tabel over specifikationer

Produktnummer

E5Z95AA; E5Z95AS; E5Z95AT

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

59,94 cm (23,6'')

Synsvinkel

170° vandret; 160° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1.000:1 statisk; 3.000.000:1 dynamisk1

Responsforhold

5 ms (til/fra)1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Understøttede opløsninger

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Skærmegenskaber

Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen; LED-baggrundslys

Brugerbetjening

Menu; Minus ("-"); Plus ("+")/kilde; OK/auto Strømforsyning

Indgangssignal

1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-understøttelse)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 90 til 256 VAC

Strømforbrug

30 W (maksimal), 26 W (typisk), 0,5 W (standby)

Mål inklusive stander (B x D x 56,33 x 20,41 x 41,24 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

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

Vægt

4 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktionalitet: -5 til +20°

Multimedier

Lydindgange med integrerede højtalere på 1 W pr. kanal

Miljømæssigt

Kviksølvfri skærmbagbelysning; Skærmglas uden arsenik;

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket

Løsninger der kan udvides

Med to HP V241-skærme på 23,6" og HP's justerbare stativ til to skærme (AW664AA) får du en arbejdsløsning, der både fylder meget lidt og sikrer høj
produktivitet – perfekt til kontorbrug.*

Garanti

1 års begrænset garanti, inklusive 1 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Skærmarm til én skærm

HP-skærmarmen til én skærm er det perfekte skrivebordstilbehør til arbejdet. HP-skærmarmen er elegant og strømlinet
og er udviklet som et supplement til din måde at arbejde på.

Produktnummer: BT861AA

HP Dual Output
USB-grafikadapter

Øg antallet af skærme og produktiviteten med en konfiguration med to skærme vha. HP's USB-grafikadapter med
dobbeltudgang, som har DVI-I- og DisplayPort-udgange til høje opløsninger via en enkelt USB 3.0 B-forbindelse til pc'en.

HP lynudløserfod til
LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: C5U89AA

Produktnummer: EM870AA

HP integreret driftscenter til
Desktop Mini og tynd klient

Få mest muligt ud af mindre arbejdspladser, og skab en kompakt løsning på skrivebordet med HP IWC Desktop Mini/
Thin Client ved at kombinere en skærm med HP Desktop Mini, HP Thin Client eller HP Chromebox1, og du får praktisk
frontadgang til alle indgangene.

Produktnummer: G1V61AA

3 års service onsite næste
hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UD950E
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Fodnoter i beskeder
1
2

Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i HD-opløsning.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1

Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument.
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