Záznamový list

Monitor LCD HP V241a s uhlopriečkou 59,94 cm (23,6
palcov) a s podsvietením LED
Pracovný monitor na každý deň s veľkou obrazovkou, ktorý je
ohľaduplný k vášmu rozpočtu

Veľký displej na každý deň, citlivý k
vášmu rozpočtu. Získajte
mimoriadne veľkú obrazovku,
kvalitné prezentácie a audio
funkcie v cene, ktorá vyhovuje
vášmu rozpočtu. Tento moderný
monitor s podsvietením LED
ponúka uhlopriečku 59,94 cm
(23,6'') s rozlíšením 1920 x 1080
Full HD , integrované reproduktory
a vstupy VGA a DVI – to všetko pri
neuveriteľne nízkej cene. Užite si
jas, kontrast a čistotu obrazu v
dizajne, ktorý je ohľaduplný k
peňaženke.
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Štýlový a veľký.
● Pohybujte sa slobodne na extra veľkej obrazovke s uhlopriečkou 59,94 cm (23,6''), ktorá ponúka množstvo
miesta pre prácu na viacerých dokumentoch a s e-mailom a nechajte si otvorených viacero okien vedľa seba.
● Malá plocha s podsvietením LED, na ktorej monitor stojí, a interný napájací zdroj vám pomôžu udržať poriadok na
stole.
Prezentačné možnosti triedy biznis.
● Užívajte si ostré, jasné zobrazenie vášho obsahu s rozlíšením 1920 x 1080 Full HD1, dynamický kontrastný
pomer 3 M:1 a odozvu 5 ms zap./vyp.2 Získajte jednoduchú konektivitu zariadenia vďaka vstupom VGA a DVI.
● Počúvajte svoje videokonferencie a médiá nahlas a zrozumiteľne s integrovanými reproduktormi.
Nastaviteľná poloha.
● Buďte v pohodlí s nastaviteľným sklonom.
Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie s podporou HP.
● Buďte spotrebiteľom, ktorý je ohľaduplnejší k životnému prostrediu vďaka monitoru, ktorý má sklo displeja bez
obsahu arzénu a podsvietenie bez obsahu ortuti.
● Získajte služby a podporu vďaka štandardnej jednoročnej limitovanej záruke HP.
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Monitor LCD HP V241a s uhlopriečkou 59,94 cm (23,6 palcov) a s podsvietením LED
Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

E5Z95AA; E5Z95AS; E5Z95AT

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

59,94 cm (23,6")

Uhol pohľadu

170° horizontálne; 160° vertikálne

Jas

250 cd/m²1

Pomer kontrastu

1 000 : 1 statický; 3 000 000 : 1 dynamický1

Miera odozvy

5 ms zap/vyp1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

Technológia Plug and Play; Antireflexný; Programovateľné používateľom; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Podsvietenie LED;

Používateľské ovládače

Ponuka; Mínus („-“); Plus („+“)/Zdroj; OK/Auto; Napájanie

Vstupný signál

1x port VGA; 1x port DVI-D (s podporou HDCP)

Príkon

Vstupné napätie: 90 až 256 V AC

Príkon

30 W (maximálne), 26 W (štandardne), 0,5 W (pohotovostný režim)

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 56,33 x 4,69 x 34,77 cm
x V)
Hmotnosť

4 kg
(So stojanom)

Ergonomické vlastnosti

Sklon: -5 až +20°

Multimédiá

Audio vstup s integrovanými reproduktormi 1 W na kanál

Okolitý

Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Sklo monitora bez obsahu arzénu

Zhoda s normami energetickej Spĺňa normu ENERGY STAR®
efektívnosti
Rozšíriteľné riešenia

Vaša optimálna kancelárska konfigurácia začína pri dvoch monitoroch HP V241 s uhlopriečkou 23,6" spolu s nastaviteľným stojanom na dva monitory
(AW664AA), takto zaberiete málo miesta a získate pracovné riešenie pre vysokú produktivitu.*

Záruka

1-ročná obmedzená záruka vrátane 1-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Rameno monitora HP Single

Rameno pre jeden monitor HP je ideálne stolové príslušenstvo pre váš pracovný život. Elegantné a moderné rameno na
jeden monitor HP je navrhnuté tak, aby sa prispôsobilo vášmu spôsobu práce.

Číslo produktu: BT861AA

Grafická karta HP Dual
Output USB

Rozšírte využiteľnú plochu a produktivitu s týmto prevedením duálneho zobrazenia vďaka novej grafickej karte HP s
výstupom USB na dva monitory, ktorý obsahuje výstupy DVI-I a DisplayPort na pripojenie monitorov s vysokým
rozlíšením cez jediný konektor USB 3.0 B do vášho počítača.

Číslo produktu: C5U89AA

Monitor HP LCD montáž s
rýchlym uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné
ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte
na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Integrované pracovné
centrum HP pre Desktop
Mini a tenkého klienta

Využite na maximum malé pracovné priestory s počítačom HP IWC Desktop Mini alebo tenkým klientom, ktorý vám
umožňuje vytvoriť kompaktné stolové riešenie spojením displeja1 s počítačom HP Desktop Mini, tenkým klientom HP
alebo zariadením HP Chromebox a poskytuje pohodlný prístup spredu k všetkým jeho vstupom.

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov
Číslo produktu: UD950E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: G1V61AA
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Monitor LCD HP V241a s uhlopriečkou 59,94 cm (23,6 palcov) a s podsvietením LED
Poznámky v krátkych správach
1
2

Na zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení je potrebný obsah vo vysokom rozlíšení (HD).
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Technické špecifikácie zrieknutie
1

Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
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