Taulukot

HP:n 59,94 cm (23,6-tuumainen) LED-taustavalaistu
V241a-näyttö
Suurikokoinen ja edullinen yritysnäyttö päivittäiseen käyttöön

Suurikokoinen ja edullinen
yritysnäyttö päivittäiseen käyttöön.
Saat suurikokoisen näytön ja
laadukkaat esitys- ja
ääniominaisuudet budjettiisi
sopivaan hintaan.
Sulavalinjaisessa, lävistäjältään
59,94 cm:n (23,6 tuuman)
LED-näytössä on
täysteräväpiirtotarkkuus (1 920 ×
1 080), sisäiset kaiuttimet sekä
VGA- ja DVI-tuloliitännät – kaikki
uskomattoman edullisesti. Nauti
yritysluokan kirkkaudesta,
kontrastista ja kuvatarkkuudesta
käyttämällä tätä lompakkoa
Tyylikäs ja laajennettava.
● Hyödynnä erityisen suuren, lävistäjältään 59,94 cm:n (23,6 tuuman) näytön koko tila, joka mahdollistaa useiden
säästävää näyttöä.
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asiakirjojen, sähköpostiohjelman ja auki olevien ikkunoiden yhtäaikaisen käytön.
● Vähän tilaa vievä LED-näyttö ja sen sisäinen virtalähde auttavat pitämään työtilan avarana.

Yritysluokan esitysominaisuudet.
● Nauti sisällöistäsi terävinä ja laajalla katselualalla – tässä täysteräväpiirtoisessa1 (1 920 × 1 080) näytössä on
dynaaminen 3 milj. : 1 -kontrastisuhde ja 5 millisekunnin on/off-reaktioaika.2 VGA- ja DVI-liitännät takaavat
helpon liitettävyyden.
● Sisäisistä kaiuttimista kuulet videoneuvottelut ja äänisisällöt kirkkaasti ja kantavasti.
Säädettävät asennot.
● Asetu mukavasti säätämällä näytön kallistusasetuksia.
Näyttö on suunniteltu ympäristöä ajatellen, ja sitä suojaa HP:n tukipalvelut.
● Suosi ympäristöystävällistä näyttöä, jossa on arseeniton lasi ja elohopeattomat taustavalot.
● Vakiomuotoinen, yhden vuoden rajoitettu HP-takuu varmistaa huollon ja tuen.
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HP:n 59,94 cm (23,6-tuumainen) LED-taustavalaistu V241a-näyttö Taulukko teknisistä
tiedoista

Tuotenumero

E5Z95AA; E5Z95AS; E5Z95AT

Näytön koko (lävistäjä)

59,94 cm (23,6 tuumaa)

Katselukulma

170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 kiinteä; 3000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

5 ms (päälle/pois)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Plug and Play; häikäisynesto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus

Käyttäjätoiminnot

Valikko; Miinus ( - ); Plus ( + ) / Lähde; OK/Auto; Virta

Sisääntulosignaali

1 VGA-portti; 1 DVI-D-portti (HDCP-tuki)

Virransyöttö

Tulojännite: 90–256 V AC

Virrankulutus

30 W (enintään), 26 W (normaali), 0,5 W (valmiustilassa)

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

56,33x20,41x41,24 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 56,33x4,69x34,77 cm
(l × s × k)
Paino

4 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Pystykallistus: -5 – 20 °

Multimedia

Äänitulo sisäisten kaiuttimien kautta (1 W kanavaa kohden)

Ympäristö

elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Laajennettavissa olevat
ratkaisut

Ympäristöystävällinen ja tuottavuutta parantava toimistokokoonpano syntyy kahdella 23,6-tuumaisella HP V241 -näytöllä ja HP:n säädettävällä kahden
näytön telineellä (AW664AA).*

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu sisältää yhden vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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HP:n 59,94 cm (23,6-tuumainen) LED-taustavalaistu V241a-näyttö
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n yhden näytön
telinevarsi

HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden
näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

HP Dual Output USB
-grafiikkasovitin

Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä
yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

HP:n LCD-näytön Quick
Release -toiminto

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: BT861AA

Tuotenumero: C5U89AA

Tuotenumero: EM870AA

HP:n integroitu työkeskus
minipöytätietokoneille ja
Thin Client -päätteille

Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda
pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP
Chromebox -tietokoneeseen, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UD950E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: G1V61AA
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HP:n 59,94 cm (23,6-tuumainen) LED-taustavalaistu V241a-näyttö
Viestin alaviitteet
1
2

Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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