Karta produktu

Monitor LED HP V241a o przekątnej ekranu 59,94 cm
(23,6")
Wyposażony w duży ekran, przyjazny dla budżetu monitor do
codziennych zastosowań biznesowych

Duży ekran w przystępnej cenie do
codziennej pracy. Wyjątkowo duży
ekran, prezentacje wysokiej jakości
oraz funkcje dźwięku w cenie
dostosowanej do Twojego budżetu.
Ten elegancki monitor LED o
przekątnej ekranu 59,94 cm
(23,6''), rozdzielczości 1920 x 1080
Full HD , ze zintegrowanymi
głośnikami oraz wejściami VGA i
DVI jest dostępny w niewiarygodnie
niskiej cenie. Jasność, kontrast i
wyraźny obraz klasy biznesowej w
konfiguracji, która oszczędza Twój
portfel.
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Duży, stylowy monitor.
● Wygodne korzystanie z ekranu o przekątnej 59,94 cm (23,6''), który zapewnia dużo miejsca na wykonywanie
wielu zadań jednocześnie w różnych dokumentach i poczcie elektronicznej, a także na otwieranie wielu okien
obok siebie.
● Monitor LED, który zajmuje niewiele miejsca i jest wyposażony we wbudowany zasilacz wewnętrzny, dzięki
czemu łatwiej utrzymać porządek miejsca pracy.
Funkcje prezentacji klasy biznesowej.
● Wyraźny obraz z dużymi kątami wyświetlania w rozdzielczości 1920 x 1080 Full HD1, współczynnik kontrastu
dynamicznego 3 M:1 oraz czas reakcji 5 ms.2 Łatwe podłączanie do innych urządzeń dzięki wejściom VGA i DVI.
● Głośny i wyraźny dźwięk podczas wideokonferencji dzięki zintegrowanym głośnikom.
Regulacja ustawienia.
● Wygodna pozycja przed monitorem o regulowanym kącie nachylenia.
Zaprojektowano z myślą o ochronie środowiska i objęto wsparciem technicznym firmy HP.
● Pomagaj chronić środowisko z monitorem o panelu wyświetlacza niezawierającym arsenu oraz podświetleniu
niezawierającym rtęci.
● Serwis i pomoc techniczna w ramach standardowej, rocznej, ograniczonej gwarancji HP.
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Monitor LED HP V241a o przekątnej ekranu 59,94 cm (23,6") Tabela specyfikacji

Numer produktu

E5Z95AA; E5Z95AS; E5Z95AT

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

59,94 cm (23,6'')

Kąt podglądu

170° w poziomie; 160° w pionie

Jasność

250 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 3000000:1 dynamiczny1

Wskaźnik odpowiedzi

5 ms (wł./wył.)1

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość własna

1920 x 1080

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Plug and Play; Powłoka antyrefleksyjna; Konfiguracja przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe; Podświetlenie LED

Kontrolki użytkownika

Menu; Minus („-”); Plus („+”)/Źródło; OK/Auto; Zasilanie

Sygnał wejściowy

1 port VGA; 1 złącze DVI-D (z obsługą HDCP)

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: Od 90 do 256 V pr. zm.

Zużycie energii

30 W (maks.), 26 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości)

Wymiary ze stojakiem (szer. x 56,33 x 20,41 x 41,24 cm
głęb. x wys.)
Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

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

Waga

4 kg
(Z podstawą)

Ergonomia

Nachylenie: Od -5 do +20°

Multimedia

Wejście audio ze zintegrowanymi głośnikami 1 W na kanał

Ochrona środowiska

Podświetlenie niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu;

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®

Możliwość rozbudowy

Zacznij konfigurowanie idealnej przestrzeni biurowej od dwóch monitorów HP o przekątnych ekranu V241 23,6" z regulowaną podstawą na dwa monitory
HP (AW664AA), która zapewni oszczędność miejsca oraz dużą wydajność pracy.*

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja obejmująca 1 rok gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Wysięgnik do pojedynczego
monitora HP

Pojedyncze ramię monitora HP to doskonałe akcesorium biurkowe do przestrzeni roboczej. Eleganckie i smukłe
pojedyncze ramię monitora HP zaprojektowano z myślą o uzupełnieniu stylu pracy użytkownika.

Karta graficzna HP Dual
Output USB

Większa powierzchnia ekranu i większa wydajność pracy w konfiguracji z dwoma monitorami – dzięki 2-portowemu
adapterowi graficznemu USB HP z gniazdami DVI-I i DisplayPort pozwalającymi obsługiwać monitory w wysokiej
rozdzielczości za pośrednictwem jednego połączenia USB 3.0 B z komputerem.

Numer produktu: BT861AA

Numer produktu: C5U89AA

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA,
zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej
podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

HP Integrated Work Center
dla komputerów Desktop
Mini i urządzeń Thin Client

Rozwiązanie HP IWC Desktop Mini/Thin Client pozwala maksymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń roboczą,
umożliwiając podłączenie monitora do komputera HP Desktop Mini, terminala Thin Client lub komputera HP
Chromebox1 oraz zapewniając wygodny dostęp do wszystkich wejść umieszczonych z przodu obudowy.

3 lata, serwis w następnym
dniu roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w
następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP
Numer produktu: UD950E

Numer produktu: G1V61AA

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Monitor LED HP V241a o przekątnej ekranu 59,94 cm (23,6")
Przypisy dotyczące wiadomości
Do wyświetlania obrazów HD wymagane są treści HD.
Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
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Dane techniczne zastrzeżenia
Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
1

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors
Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP ułatwia wdrażanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wartości biznesowej i zapewnienia przewagi nad konkurencją.
Więcej informacji pod adresem na www.hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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