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HP V201a-skærm på 19,45" med diodebagbelysning
Et elegant erhvervsdesign med lille flademål

Den prisvenlige
LED-erhvervsskærm er designet til
hverdagsbrug. Få
præsentationsfunktioner i høj
kvalitet til en pris, der ikke
sprænger budgettet. Med denne
elegante LED-skærm med en slank
profil får du en opløsning på 1600
x 900, VGA-input og understøttelse
af lyd i en pladsbesparende 49,4
cm (19.45'') skærm. Få fornøjelsen
af kontrast, lysstyrke og
billedklarhed i professionel kvalitet,
i et miljøbevidst design til en
overkommelig pris.
Økonomisk, elegant og kompakt.
● Få et flot design, som også er budgetvenligt, der passer til HP pc'er og har et lille flademål, der giver masser af
plads på skrivebordet. Den interne strømforsyning er med til at holde din arbejdsplads ryddelig.
● Hurtig og nem at slutte til dine medier og enheder med VGA-indgang og understøttelse af lyd.
Præsentation af indhold i erhvervsklasse på en smart skærmstørrelse.
● Få mere med en 49,4 cm (19,45'') skærm, der har masser af skærmplads til de daglige opgaver.
● Du får skarp og klar visning af dit indhold med højde-bredde-forhold på 16:9, dynamisk kontrastforhold på
3.000.000:1, lysstyrke på 200 nit og en til/fra-opdateringstid på 5 ms.1 Med VGA--indgangen kan enheder nemt
tilsluttes.
Justerbar vippefunktion.
● De justerbare vippefunktioner gør den behagelig at bruge.
Designet med tanke på miljøet og understøttet af HP-support.
● Skærmen med arsenikfrit glas og kviksølvfri bagbelysning gør dig til en mere miljøbevidst forbruger.
● Verdensomspændende service og support er garanteret med HP's 1 års begrænsede standardgaranti.
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HP V201a-skærm på 19,45" med diodebagbelysning Tabel over specifikationer

Produktnummer

F8C55AA; F8C55AS; F8C55AT

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

49,4 cm (19,45")

Synsvinkel

90° vandret, 50° lodret

Lysstyrke

200 cd/m²1

Kontrastforhold

600:1 statisk; 3000000:1 dynamisk1

Responsforhold

5 ms (til/fra)1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1600 x 900

Understøttede opløsninger

1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Skærmegenskaber

Refleksfri; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen; LED-baggrundslys

Indgangssignal

1 VGA

Porte og stik

1 lyd

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 230 VAC

Strømforbrug

23 W (maksimalt), 19 W (typisk), < 0,5 W (standby)

Mål inklusive stander (B x D x 46,8 x 4,69 x 28,87 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

46,8 x 19 x 35,53 cm

Vægt

2,8 kg

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +15°

Miljømæssigt

Kviksølvfri skærmbagbelysning; Skærmglas uden arsenik;

Garanti

1 års begrænset garanti, inklusive 1 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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HP V201a-skærm på 19,45" med diodebagbelysning
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP justerbart stativ til
skærm

Gør din bærbare HP-computer til en ergonomisk desktop-lignende løsning med skærme op til 24". Med skærmstativet
med to hængsler får du flere muligheder, både hvad angår dybde, højde og hældning, så du får den bedst mulige
placering. HP's justerbare skærmstativ kan både bruges til bærbare computere, der kan tilsluttes en dockingstation, og
computere, der ikke har et dockingstik.

Produktnummer: AW663AA

HP justerbart stativ til to
skærme

Med det justerbare HP-skærmstativ kan du bruge to skærme, så du får maksimal produktivitet og effektivitet. Den ene
eller begge skærme kan drejes til liggende eller stående retning, og stativet kan justeres i dybden og højden. Det kan
endvidere drejes, og vinklen kan justeres, så du har begge skærme i øjenhøjde og drejet lidt ind mod hinanden. På den
måde kan du holde øje med flere programmer og informationskilder samtidig. Integrerede ruller gør, at du kan dreje
stativet, så andre nemmere kan se skærmen.

Produktnummer: AW664AA

HP-stativ til skærm og
notebook-pc II

Du kan nemt og hurtigt oprette en bekvem arbejdsplads for din notebook-pc eller notebook-pc og dockingstation samt
en ekstern skærm ved hjælp af HP-stativet til skærm og notebook-pc II, hvilket flytter notebook-pc'en, dockingstationen
og skærmen ud af skrivebordet.

Produktnummer: E8G00AA

HP stativ til integreret
driftscenter til ultraslank
desktop og tynd klient

HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på
kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en stationær og ultraslankt
HP-pc i 8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24"* (43,18 til 60,96 cm) (målt diagonalt)
LCD-skærme (se nedenstående kompatibilitetsliste) med VESA-standardmonteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra
3,4 kg til 4,8 kg.

Produktnummer: E8H16AA

HP lynudløserfod til
LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: EM870AA

3 års service onsite næste
hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 3 års service på stedet næste hverdag
Produktnummer: UD950E
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HP V201a-skærm på 19,45" med diodebagbelysning
Fodnoter i beskeder
1

Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1

Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument.
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