Adatlap

HP V241a 59,94 cm (23,6 hüvelykes) LED-es hátsó
megvilágítású monitor
A nagy méretű, kedvező árú üzleti kijelző mindennapos használatra

Nagy képátlójú, kedvező árú
képernyő a mindennapos üzleti
feladatok elvégzéséhez. A
kivételesen nagy képátlóval, kiváló
bemutató- és hangfunkciókkal
rendelkező kijelzőhöz az üzleti
költségvetésre kis terhet jelentő
áron juthat hozzá. A tetszetős
LED-alapú monitor 59,94 cm (23,6
hüvelyk) képátlót, 1920 x 1080 Full
HD felbontást, beépített
hangszórókat, valamint VGA- és
DVI-bemenetet kínál hihetetlenül
alacsony áron. Üzleti szintű
fényerőt, kontrasztot és
képélességet élvezhet
Stílusos és hatalmas.
● A hatalmas, 59,94 cm (23,6 hüvelyk) képátlójú képernyőn szabadon dolgozhat egyszerre több dokumentumon,
pénztárcabarát kivitelezésben.
1

küldhet e-mail üzeneteket nyithat meg több ablakot egymás mellett.
● A vékony, kevés helyet igénylő LED-alapú technológia és a belső tápellátás révén rendezett munkaterületet
alakíthat ki.

Üzleti szintű bemutató funkciók.
● A tartalmakat éles és tiszta széles látószögű nézetben, 1920 x 1080 Full HD1 felbontásban, 3 M:1 dinamikus
kontrasztarány és 5 ezredmásodperc be/ki válaszidő mellett tekintheti meg.2 Eszközeit könnyedén
csatlakoztathatja a VGA- és DVI-bemenetek segítségével.
● A beépített hangszóróknak köszönhetően hangosan és tisztán hallhatja a videokonferenciákat és a
médiatartalmakat.
Állítható.
● A többféleképpen állítható dőlésszög a lehető legnagyobb kényelmet nyújtja.
A környezeti szempontokat figyelembe vevő tervezés és a HP hathatós támogatása.
● Az arzénmentes kijelzőüveggel és higanymentes háttérvilágítással rendelkező monitor révén
környezettudatosabban vásárolhat.
● A szolgáltatást és támogatást a HP szokásos, egyéves korlátozott jótállása biztosítja.
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HP V241a 59,94 cm (23,6 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor Műszaki
jellemzők táblázata

Termékszám

E5Z95AA; E5Z95AS; E5Z95AT

Képernyőméret (átlós)

59,94 cm (23,6 hüvelyk)

Megtekintési szög

170° vízszintes; 160° függőleges

Fényerő

250 cd/m²1

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 3 000 000:1 dinamikus1

Válaszarány

5 ms be/ki1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

1920 x 1080

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Plug and Play; Csillogásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek; LED-es háttérvilágítás

Felhasználói vezérlők

Menü; Mínusz („-”); Plusz („+”) /Forrás; OK/Auto; Tápellátás

Bemeneti jel

1 VGA; 1 DVI-D (HDCP-támogatással)

Bemeneti táp

Bemeneti feszültség: 90–256 V váltóáram

Energiafogyasztás

30 W (maximális), 26 W (jellemző) 0,5 W (készenléti)

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

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

Méretek állvány nélkül (Szé x 56,33 x 4,69 x 34,77 cm
Mé x Ma)
Súly

4 kg
(Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 és +20° között

Multimédia

Hangbemenet csatornánként 1 W-os beépített hangszóróval

Környezeti

Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítés

Bővíthető megoldások

Az ideális irodai konfiguráció alapját két 23,6 hüvelykes HP V241 monitor adja a HP állítható dupla kijelzőállvánnyal (AW664AA) kombinálva, így a kis
helyigény mellett növelheti termelékenységét.*

Garancia

1 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP V241a 59,94 cm (23,6 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP szimpla monitorkar

A HP egykaros monitorkar a tökéletes munkahelyi asztali kiegészítő. A karcsú és áramvonalas HP egykaros monitorkar
kiegészíti a munkastílusát.

Termékszám: BT861AA

HP kettős kimenetű USB
grafikus adapter

Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s
grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0
B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.

Termékszám: C5U89AA

HP LCD Monitor gyorskioldó
rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP integrált munkaközpont
asztali mini számítógéphez
és vékonyklienshez

Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy
kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő1 és egy HP asztali mini számítógép, HP
vékonykliens vagy HP Chromebox egyesítésével, és kényelmes elülső hozzáférést biztosít minden bemenethez.

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a helyszíni
javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: UD950E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: G1V61AA
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HP V241a 59,94 cm (23,6 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1
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A HD képek megtekintéséhez nagy felbontású (HD) tartalomra van szükség.
Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1

Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.
További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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