Φύλλο δεδομένων

Οθόνη ΗΡ V241a 59,94 cm (23,6 ιντσών) με
οπισθοφωτισμό LED
Μεγάλη, επαγγελματική οθόνη σε προσιτή τιμή για καθημερινή χρήση

Μεγάλη, επαγγελματική οθόνη σε
προσιτή τιμή για καθημερινή
χρήση. Αποκτήστε μια εξαιρετικά
μεγάλη οθόνη με λειτουργίες
παρουσίασης και ήχου υψηλής
ποιότητας σε τιμή ανάλογη με τον
προϋπολογισμό σας. Αυτή η κομψή
οθόνη LED 59,94 cm (23,6")
διαθέτει ανάλυση Full HD 1920 x
1080, ενσωματωμένα ηχεία και
εισόδους VGA και DVI, και όλα
αυτά σε απίστευτα χαμηλή τιμή.
Απολαύστε φωτεινότητα,
αντίθεση και καθαρότητα εικόνας
επαγγελματικού επιπέδου σε
προσιτή τιμή.
Κομψότητα και μεγάλη επιφάνεια
1

● Κινηθείτε ελεύθερα στην πολύ μεγάλη οθόνη 59,94 cm (23,6") που παρέχει άφθονο χώρο για εκτέλεση
πολλών εργασιών σε έγγραφα και e-mail και άνοιγμα πολλών παραθύρων σε παράθεση.
● Η λεπτή κατασκευή LED και το εσωτερικό τροφοδοτικό σάς βοηθούν να διατηρείτε το χώρο εργασίας
τακτοποιημένο.
Λειτουργίες παρουσίασης επαγγελματικού επιπέδου.
● Απολαύστε ευκρινή και καθαρή ευρυγώνια προβολή του περιεχομένου σας με ανάλυση Full HD1 1920 x 1080,
δυναμικό λόγο αντίθεσης 3.000.000:1 και χρόνο απόκρισης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 5 ms.2
Εξασφαλίστε εύκολη συνδεσιμότητα συσκευών χάρη στις εισόδους VGA και DVI.
● Ακούστε τον ήχο βιντεοδιασκέψεων και άλλων μέσων δυνατά και καθαρά χάρη στα ενσωματωμένα ηχεία.
Ρυθμιζόμενη θέση.
● Βρείτε τη θέση που σας εξυπηρετεί χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης.
Σχεδίαση με γνώμονα το περιβάλλον και την υποστήριξη της ΗΡ.
● Υιοθετήστε μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη καταναλωτική στάση επιλέγοντας μια οθόνη με γυάλινη επιφάνεια
χωρίς αρσενικό και οπισθοφωτισμό χωρίς υδράργυρο.
● Απολαύστε εξυπηρέτηση και υποστήριξη με την τυπική, περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της HP.
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Οθόνη ΗΡ V241a 59,94 cm (23,6 ιντσών) με οπισθοφωτισμό LED Πίνακας
προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

E5Z95AA; E5Z95AS; E5Z95AT

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

59,94 cm (23,6")

Γωνία θέασης

170° οριζόντια, 160° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

250 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 3000000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

5 ms ενεργ./απενεργ.1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

1920 x 1080

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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

Χαρακτηριστικά οθόνης

Plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED

Χειριστήρια

Μενού, μείον ("-"), συν ("+")/πηγή, ΟΚ/αυτόματο, λειτουργία

Σήμα εισόδου

1 VGA, 1 DVI-D (με υποστήριξη HDCP)

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 90 έως 256 VAC

Κατανάλωση ισχύος

30 W (μέγιστη), 26 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή)

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 56,33 x 20,41 x 41,24 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 56,33 x 4,69 x 34,77 cm
x Υ)
Βάρος

4 kg
(Με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +20°

Πολυμέσα

Είσοδος ήχου με ενσωματωμένα ηχεία 1 W ανά κανάλι

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο, γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Με πιστοποίηση ENERGY STAR®
ενέργειας
Επεκτεινόμενες λύσεις

Η ιδανική διαμόρφωση του γραφείου σας αρχίζει με δύο οθόνες HP V241 23,6 ιντσών σε συνδυασμό με μια ρυθμιζόμενη βάση για δύο οθόνες HP
(AW664AA) για μια λύση που προσφέρει μεγάλη παραγωγικότητα χωρίς να καταλαμβάνει μεγάλο χώρο.*

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Οθόνη ΗΡ V241a 59,94 cm (23,6 ιντσών) με οπισθοφωτισμό LED
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Μονός βραχίονας οθόνης HP

Ο Βραχίονας οθόνης HP είναι το ιδανικό επιτραπέζιο αξεσουάρ για την εργασία σας. Κομψός και σύγχρονος, ο
Βραχίονας οθόνης HP έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει τον τρόπο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: BT861AA

Προσαρμογέας γραφικών
HP με δύο εξόδους USB

Αυξήστε την επιφάνεια της οθόνης και την παραγωγικότητα με εγκατάσταση δύο οθονών χάρη στον προσαρμογέα
γραφικών HP USB δύο εξόδων, που διαθέτει εξόδους DVI-I και DisplayPort για σύνδεση οθονών υψηλής ανάλυσης στον
υπολογιστή σας μέσω μίας και μοναδικής υποδοχής USB 3.0 B.

Αριθμός προϊόντος: C5U89AA

Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης οθόνης LCD
HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και
άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας
τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Ενσωματωμένο κέντρο
εργασίας HP για επιτραπέζιο
υπολογιστή Mini και Thin
Client

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τους μικρούς χώρους εργασίας με έναν επιτραπέζιο HP IWC Mini/Thin Client που σας
επιτρέπει να δημιουργήσετε μια συμπαγή επιτραπέζια λύση, συνδυάζοντας μια οθόνη με έναν επιτραπέζιο HP Mini, HP
Thin Client ή HP Chromebox1 και με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εισόδους από την πρόσοψη.

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.
Αριθμός προϊόντος: UD950E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Αριθμός προϊόντος: G1V61AA
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Οθόνη ΗΡ V241a 59,94 cm (23,6 ιντσών) με οπισθοφωτισμό LED
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1
2

Για την προβολή εικόνων HD, απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD).
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1

Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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