Veri sayfası

HP V241a 59,94 cm (23,6 inç) LED Arkadan
Aydınlatmalı Monitör
Büyük ekranlı, bütçe dostu, günlük
işlere uygun ekran. Bütçenize
uygun bir fiyata, büyük bir ekrana
ve kaliteli sunum ve ses
özelliklerine sahip olun. Bu şık LED
monitör, diyagonal 59,94 cm (23,6
inç) boyutunda bir görüntüleme
alanı, 1920 x 1080 Full HD
çözünürlük, tümleşik hoparlörler ve
VGA ve DVI girişleri sunuyor; üstelik
inanılmaz düşük bir fiyata.
Cüzdanınızı zorlamayacak bir
tasarım ile birinci sınıf parlaklık,
kontrast ve görüntü netliği elde
etmenin keyfini yaşayın.
1

Şık ve geniş.
59,94 cm (23,6 inç) diyagonal boyuta sahip, sunduğu geniş alanla belgelerinizi ve e-postalarınızı görüntülerken
birden fazla işlemi aynı anda yapmanıza ve birden çok pencereyi yan yana açmanıza olanak veren bu ekran ile
bilgisayarınızı serbestçe kullanın.
İnce LED panel ve dahili güç kaynağı sayesinde çalışma alanınızda daha az yer kaplar.
İş standartlarına uygun sunum özellikleri.
1920 x 1080 Tam HD1 çözünürlük, 3 M:1 dinamik kontrast oranı, 5 ms tepki süresi ve geniş görme açısıyla
içeriklerinizi net ve her açıdan görmenin keyfini yaşayın.2 VGA ve DVI girişleriyle cihazlarınızı kolayca bağlayın.
Tümleşik hoparlörler sayesinde ortam dosyalarınızı ve video konferanslarınızı net ve yüksek seslerle dinleyin.
Açısı ayarlanabilir.
Açısının ayarlanabilmesi sayesinde rahat kullanım sağlar.
Çevre üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve HP desteğine sahiptir.
Ekran camında arsenik, ekran arka aydınlatmasında da cıva kullanılmayan bir monitör tercih ederek çevreye duyarlı
bir tüketici olduğunuzu gösterin.
Standart, bir yıllık sınırlı HP garantisinin sağladığı hizmet ve destekten yararlanın.
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HP V241a 59,94 cm (23,6 inç) LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör

Monitör boyutu (diyagonal)

59,94 cm (23,6' inç)

Görüntülenebilir resim alanı

170° yatay; 160° dikey

Parklaklık

250 g/m²1

Kontrast oranı

1.000:1 statik; 3.000.000:1 dinamik1

Yanıt hızı

5 ms açma/kapama1

Ürün rengi

Siyah

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080

En boy oranı

16:9

Ekran özellikleri

Tak ve Çalıştır; Yansımasız; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan Aydınlatma

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI-D (HDCP desteği ile)

Giriş gücü

Giriş voltajı: 90 - 256 VAC

Güç tüketimi

30 W (maksimum), 26 W (tipik), 0,5 W (bekleme)

Çoklu ortam ve giriş aygıtları

Ses girişi ve her biri 1 W gücünde tümleşik hoparlörler

Boyutlar

ayaklı: 56,33 x 20,41 x 41,24 cm
ayak hariç: 56,33 x 4,69 x 34,77 cm

Ağırlık

4 kg

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 - +20°

Fiziksel güvenlik özellikleri

Güvenlik Kilidi özellikli

Çevre koruma

Çalıştırma sıcaklığı: 5 - 35°C
Çalıştırma nemi: % 20 - 80 BN

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli

Sertifikalar ve uyumluluk

TCO Sertifikalı; UKRAYNA; CB; CE; TUV; TUV-GS; ETL; S işareti

Kutudakiler

Monitör; VGA kablosu; Ses kablosu; AC güç kablosu; VGA kablosu; Basılı belgeler ve CD; HP Display Assistant yazılımı

Garanti

1 yılla sınırlı parça ve işçilik hizmetini içeren 1 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Tekli Monitör Kolu

HP Tekli Monitör Kolu iş yaşamınız için mükemmel masaüstü aksesuarıdır. Şık ve pürüzsüz hatlarıyla HP Tekli Monitör Kolu
çalışma biçiminizi tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: BT861AA

HP Çift Çıkışlı USB Grafik
Adaptörü

Bilgisayarınıza tek bir USB 3.0 B bağlantısı ile görüntülerde yüksek çözünürlük sağlayan DVI-I ve DisplayPort çıkışlarına
sahip HP Çift Çıkışlı USB Grafik Adaptörü'nün sunduğu çift monitör kurulumu sayesinde ekran kalitesini ve üretkenliği
artırın.

Ürün numarası: C5U89AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve
kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma
alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

Masaüstü Bilgisayar Mini ve
İnce İstemci için HP Tümleşik
İş Merkezi

Ekran ile HP Mini Masaüstü, HP İnce İstemci veya HP Chromebox aygıtınızı birleştirerek ve tüm girişlere önden rahat
erişim sağlayarak küçük bir masaüstü çözümü oluşturmanıza olanak tanıyan HP IWC Mini Masaüstü Bilgisayar/İnce
İstemci ile küçük çalışma alanlarından en iyi şekilde yararlanın.

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: UD950E

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: G1V61AA
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Dipnotlar
1
2

Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1

Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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