Podatkovni list

59,94 cm (23,6-palčni) monitor HP V241a z
osvetlitvijo LED od zadaj
Velik in cenovno ugoden zaslon za vsakodnevno poslovanje

Velik in cenovno ugoden zaslon za
vsakodnevno poslovanje. Priskrbite
si izredno velik zaslon ter
kvalitetno predstavitev in zvočne
funkcije po ceni, ki je prijazna do
vaše denarnice. Eleganten LED
monitor ponuja zaslon z diagonalo
59,94 cm (23,6''), polno visoko
ločljivost 1920 x 1080 , vgrajene
zvočnike ter vhoda VGA in DVI – vse
po neverjetno ugodni ceni. Uživajte
v svetlosti, kontrastu in čistosti
slike poslovnega razreda z
oblikovanjem, ki je prijazno do vaše
denarnice.
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Eleganten in obsežen.
● Svobodno se premikajte po izredno velikem zaslonu z diagonalo 59,94 cm (23,6''), ki ponuja ogromno prostora
za delo z več dokumenti in elektronskimi sporočili hkrati ter omogoča več odprtih oken naenkrat.
● S tankim in prostorsko varčnim monitorjem LED in notranjim napajanjem boste lažje ohranjali red v vašem
delovnem prostoru.
Predstavitvene funkcije, primerne za poslovno okolje.
● Uživajte v jasnem, čistem ogledu vsebine na zaslonu s širokim zornim kotom, polno visoko ločljivostjo 1920 x
10801, dinamičnim razmerjem kontrasta 3 M:1 in 5 ms vklop/izklop odzivnim časom.2 Zagotovite si preprosto
povezljivost z drugimi napravami prek priključkov VGA in DVI.
● Naj bodo vaše videokonference in večpredstavnostna vsebina jasne in glasne s pomočjo vgrajenih zvočnikov.
Prilagodljivo nastavljanje položaja.
● Udobno se namestite s prilagodljivimi nastavitvami nagiba.
Prijazen do okolja in s podporo HP support.
● Bodite okoljevarstveno ozaveščeni z monitorjem, ki ponuja zaslon brez arzena in osvetlitev od zadaj brez živega
srebra.
● Zagotovite si storitve in podporo, ki vam jih ponuja standardna HP-jeva enoletna omejena garancija.
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59,94 cm (23,6-palčni) monitor HP V241a z osvetlitvijo LED od zadaj Tabela specifikacij

Številka izdelka

E5Z95AA; E5Z95AS; E5Z95AT

Velikost zaslona (diagonala)

59,94 cm (23,6 palca)

Kot gledanja

170° vodoravno; 160° navpično

Svetlost

250 cd/m²1

Kontrastno razmerje

statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 3000000 : 11

Razmerje odzivov

5 ms vkl/izkl1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Plug and Play; proti bleščanju; uporabniško nastavljiv; izbira jezika; zaslonski ukazi; osvetlitev LED od zadaj

Nadzor uporabnika

Meni; Minus ("-"); Plus ("+") /Vir; OK/Auto; Napajanje

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 priključek DVI-D (s podporo HDCP)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 90 do 256 V izmenične napetosti

Poraba energije

30 W (največ), 26 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti)

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

4 kg
(S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +20°

Večpredstavnost

Vhod za zvok z vgrajenimi zvočniki, 1 W za posamezen kanal

Okolju prijazno

osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; zaslon brez arzena

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza ENERGY STAR®

Razširljive rešitve

Vaša popolna pisarna se prične pri dveh 23,6-palčnih monitorjih HP V241 v povezavi z nastavljivim dvojnim stojalom za zaslon HP (AW664AA) – rešitvi, ki
je prostorsko varčna in omogoča izredno učinkovito delo.

Garancija

1-letna omejena garancija za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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59,94 cm (23,6-palčni) monitor HP V241a z osvetlitvijo LED od zadaj
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Roka za monitor HP Single

Roka HP Single Monitor je popoln namizni dodatek za vaše delovno okolje. Tanka in enostavna roka HP Single Monitor je
oblikovana tako, da dopolnjuje vaš način dela.

Številka izdelka: BT861AA

Grafični vmesnik HP Dual
Output USB

Povečajte vrednost svoje zaslonske naložbe in storilnost z nastavitvijo dveh monitorjev ter grafičnim vmesnikom HP Dual
Output USB, vključno z izhodnima priključkoma DVI-I in DisplayPort, ki omogočata predvajanje vsebin z visoko ločljivostjo
prek enotne povezave USB 3.0 B z osebnim računalnikom.

Številka izdelka: C5U89AA

Mehanizem za zaslon LCD
Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

HP-jevo vgrajeno delovno
središče za Desktop Mini in
Thin Client

Izkoristite majhne delovne površine z napravo Desktop Mini/lahkim odjemalcem HP IWC, ki vam pomaga ustvariti
kompaktno rešitev namizja, tako da združite zaslon1 in napravo HP Desktop Mini, lahki odjemalec HP ali napravo HP
Chromebox ter pridobite dostop do vseh vhodov s sprednje strani.

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: UD950E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: G1V61AA
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59,94 cm (23,6-palčni) monitor HP V241a z osvetlitvijo LED od zadaj
Opombe k sporočilom
1
2

Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti.
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.

Tehnične specifikacije zanikanja
1

Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške
napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
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