Dataark

HP V241a 59,94 cm (23,6-tommers) bakbelyst
LED-skjerm
Den budsjettvennlige kontorskjermen med stor skjerm

Den store skjermen for
budsjettvennlig daglig
forretningsbruk. Få ekstra stor
skjerm og kvalitetsfunksjoner for
presentasjoner og lyd til en pris
som ikke sprenger budsjettet.
Denne stilige LED-skjermen har en
skjerm på 59,94 cm (23,6"
diagonalt), 1920 x 1080 full
HD-oppløsning , integrerte
høyttalere og VGA- og
DVI-innganger – alt til en utrolig
gunstig pris. Få førsteklasses
lysstyrke, kontrast og bildeklarhet i
en design som ikke gjør dypt
innhugg i lommeboken.
Stilig og ekspansiv.
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● Beveg deg fritt rundt den ekstra store skjermen på 59,94 cm (23,6" diagonalt) som gir nok av plass til flere
oppgaver i dokumenter og e-post og ha flere vinduer åpne side om side.
● Den slanke LED-enheten og interne strømforsyningen bidrar til en ryddig arbeidsplass.
Forretningsmessige presentasjonsfunksjoner.
● Få skarpe, klare vidvinkelvisninger av innhold med 1920 x 1080 full HD-oppløsning1, et dynamisk
kontrastforhold på 3 M:1 og 5 ms av/på-responstid.2 Enkel tilkobling med VGA- og DVI-innganger.
● Hør videokonferanser og medier høyt og tydelig med integrerte høyttalere.
Justerbar plassering.
● Gjør det bekvemt for deg selv med justerbare vippinnstillinger.
Konstruert med tanke på miljøet og med HPs kundestøtte i ryggen.
● Bli en mer miljøvennlig forbruker med en skjerm som har arsenikkfritt skjermglass og bakbelysning uten
kvikksølv.
● Få service og kundestøtte med ett års begrenset standardgaranti fra HP.
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HP V241a 59,94 cm (23,6-tommers) bakbelyst LED-skjerm Spesifikasjonstabell

Produktnummer

E5Z95AA; E5Z95AS; E5Z95AT

Skjermstørrelse (diagonalt)

59,94 cm (23,6")

Visningsvinkel

170° horisontal; 160° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 3000000:1 dynamisk1

Responsgrad

5 ms på/av1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

1920 x 1080

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Plug & Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning

Brukerkontroller

Meny; Minus ("-"); Pluss ("+") /Kilde; OK/Auto; Strøm

Inngangssignal

1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-støtte)

Inngangsstrøm

Nettspenning: 90 til 256 V vs

Strømforbruk

30 W (maksimum), 26 W (typisk), 0,5 W (ventemodus)

Mål med stativ (B x D x H)

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

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

4 kg
(Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +20°

Multimedier

Lydinngang med integrerte høyttalere på 1 W per kanal

Miljømessig

Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert

Utvidbare løsninger

En ideell kontorkonfigurasjon starter med to HP V241 23,6-tommers skjermer sammen med HP justerbart stativ for to skjermer (AW664AA) som gir en
meget produktiv arbeidsløsning som tar liten plass.*

Garanti

1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP V241a 59,94 cm (23,6-tommers) bakbelyst LED-skjerm
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP enkel skjermarm

HP enkel skjermarm er et perfekt skrivebordstilbehør for arbeidsmiljøet. Den stilige og strømlinjeformede HP enkel
skjermarm er utformet for å understøtte måten du arbeider på.

Produktnummer: BT861AA

HP Dual Output
USB-grafikkadapter

Øk skjermutrustningen og produktiviteten ved hjelp av toskjermsoppsett med HP USB-grafikkort med to utganger, som
har DVI-I- og DisplayPort-utganger som kan drive skjermer med høy oppløsning via én enkelt USB 3.0 B-tilkoblingen til
PCen.

Produktnummer: C5U89AA

HP LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmontering

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer
og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP Integrated Work Center
for Desktop PC og tynnklient

Få mest mulig ut av små arbeidsområder med en HP IWC Desktop Mini/tynnklient som gjør det mulig å lage en kompakt
skrivebordsløsning ved å kombinere en skjerm1 med en HP Desktop Mini, HP tynnklient eller HP Chromebox og få
praktisk fronttilgang til alle inngangene.

Produktnummer: G1V61AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: UD950E
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HP V241a 59,94 cm (23,6-tommers) bakbelyst LED-skjerm
Fotnoter
1
2

HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1

Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

Lær mer på
www.hp.eu/monitors
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
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