Datasheet

HP V241a 59,94-cm (23,6-inch) LED-backlit monitor
De budgetvriendelijke grootformaat businessmonitor voor dagelijks
gebruik

De budgetvriendelijke
grootformaat business monitor
voor dagelijks gebruik. Kies een
extra groot scherm en
professionele presentatie- en
audiokenmerken voor een gunstige
prijs. Deze fraaie LED-monitor
heeft een 59,94-cm (23,6-inch)
diagonaal scherm met 1920 x
1080 Full HD resolutie,
geïntegreerde luidsprekers en VGA
en DVI-ingangen – voor een
ongelofelijk scherpe prijs. Met dit
budgetvriendelijke model krijgt u
helderheid, contrast en weergave
van topklasse.
Stijlvol en groot.
1

● Het extra grote 59,94-cm (23,6-inch) diagonale scherm biedt u de gelegenheid om te multi-tasken tussen
documenten en e-mail en meerdere vensters naast elkaar open te houden.
● Dankzij de compacte voet en de ingebouwde voeding neemt deze LED-monitor weinig ruimte in op de werkplek.
Professionele presentatiekenmerken.
● Helder scherm met brede inkijkhoeken voor een uitstekende weergave van uw content, met 1920 x 1080 Full
HD1 resolutie, 3 M:1 dynamische contrastratio en 5-ms aan/uit responstijd.2 Connectiviteitsopties met VGA- en
DVI-ingangen.
● De ingebouwde luidsprekers bieden een uitstekende weergave van videogesprekken en media.
Verstelbaar.
● De ruime kantelinstellingen zorgen voor een comfortabele werkhouding.
Ontworpen met oog voor het milieu en ondersteund door HP support.
● De monitor bevat een kwikvrij backlit-scherm en arseenvrij schermglas om milieuvriendelijker te werken.
● Standaard een jaar garantie met service en support van HP.
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HP V241a 59,94-cm (23,6-inch) LED-backlit monitor Specificatietabel

Bestelnr.

E5Z95AA; E5Z95AS; E5Z95AT

Schermformaat (diagonaal)

59,94 cm (23,6 inch)

Beeldhoek

170° horizontaal; 160° verticaal

Helderheid

250 cd/m²1

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 3.000.000:1 dynamisch1

Responspercentage

5 ms aan/uit1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

1920 x 1080

Ondersteunde resoluties

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

Schermkenmerken

Plug-en-play; Ontspiegeld; Programmeerbaar door de gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op het scherm; LED-backlight

Gebruikersinstellingen

Menu; Minteken ("-"); Plusteken ("+") /Bron; OK/Auto; Voeding

Invoersignaal

1 VGA; 1 DVI-D (met HDCP-ondersteuning)

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 90 tot 256 V

Stroomverbruik

30 Watt (max), 26 Watt (gem), 0,5 Watt (standby)

Afmetingen met standaard (b 56,33 x 20,41 x 41,24 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 56,33 x 4,69 x 34,77 cm
(b x d x h)
Gewicht

4 kg
(Met standaard)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +20°

Multimedia

Audio-ingang met ingebouwde 1-Watt per kanaal luidsprekers

Omgeving

Kwikvrij backlit-scherm; Arseenvrij schermglas

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd

Uitbreidbare oplossingen

Uw ideale kantoorconfiguratie begint met twee HP V241 59,94-cm (23,6-inch) monitoren en een HP verstelbare standaard voor twee schermen
(AW664AA) – een oplossing die weinig ruimte inneemt en u productiever laat werken.*

Garantie

1 jaar garantie, inclusief 1 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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HP V241a 59,94-cm (23,6-inch) LED-backlit monitor
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP enkele monitorarm

De HP arm voor één monitor is het perfecte accessoire voor uw werkomgeving. De elegante, gestroomlijnde HP arm voor
één monitor voegt zich naar uw manier van werken.

Bestelnr.: BT861AA

HP USB grafische adapter
met twee uitgangen

Vergroot de totale schermruimte en verhoog de productiviteit met twee monitoren dankzij de HP USB grafische adapter
met twee uitgangen, DVI-I en DisplayPort, om schermen in hoge resolutie aan te sturen via één USB 3.0-verbinding naar
uw pc.

Bestelnr.: C5U89AA

HP Quick Release voor
LCD-monitor

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en
andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte
optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP Integrated Work Center
voor desktop Mini en thin
client

Benut kleine werkplekken beter door een compacte desktopoplossing te creëren met een HP IWC desktop Mini/thin client
– bestaande uit een monitor en een HP desktop Mini, HP Thin Client of HP Chromebox1 – waarop alle poorten vanaf de
voorzijde toegankelijk zijn.

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: UD950E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: G1V61AA

Datasheet

HP V241a 59,94-cm (23,6-inch) LED-backlit monitor
Messaging, voetnoten
1
2

High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Technische specificaties disclaimers
1

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
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