Φύλλο δεδομένων

Οθόνη ΗΡ V201a 19,45 ιντσών με οπισθοφωτισμό
LED
Κομψή επαγγελματική σχεδίαση σε μικρό μέγεθος

Η οικονομική επαγγελματική
οθόνη LED που έχει σχεδιαστεί για
καθημερινή χρήση. Εξασφαλίστε
λειτουργίες ποιοτικών
παρουσιάσεων, χωρίς να
εκτοξεύσετε το κόστος. Αυτή η
κομψή, λεπτή οθόνη LED
προσφέρει ανάλυση 1600x900,
είσοδο VGA και υποστήριξη ήχου,
σε μέγεθος μόλις 49,4 cm (19,45'').
Απολαύστε φωτεινότητα,
αντίθεση και καθαρότητα εικόνας
επαγγελματικού επιπέδου σε μια
σχεδίαση που σκέφτεται το
περιβάλλον και το πορτοφόλι σας.
Οικονομική, κομψή και συμπαγής.
● Απολαύστε κομψή και οικονομική σχεδίαση που συμπληρώνει τους υπολογιστές HP και απελευθερώνει χώρο
στο γραφείο, χάρη στο μικρό μέγεθος. Το εσωτερικό τροφοδοτικό σάς βοηθάει να διατηρείτε το χώρο
εργασίας τακτοποιημένο.
● Συνδεθείτε γρήγορα και εύκολα στα μέσα και τις συσκευές σας, χάρη στην είσοδο VGA και την υποστήριξη ήχου.
Επαγγελματική παρουσίαση περιεχομένου σε οθόνη πρακτικού μεγέθους.
● Αναβαθμίστε σε οθόνη 49,4 cm (19,45'') που προσφέρει άφθονο χώρο για όλες τις καθημερινές σας εργασίες.
● Απολαύστε ευκρινή και καθαρή προβολή του περιεχομένου σας με λόγο διαστάσεων 16:9, δυναμικό λόγο
αντίθεσης 3.000.000:1, φωτεινότητα 200 nits και χρόνο απόκρισης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 5 ms.1
Εξασφαλίστε εύκολη σύνδεση συσκευών με την είσοδο VGA.
Ρυθμιζόμενη κλίση.
● Βρείτε τη θέση που σας εξυπηρετεί, με τη βάση ρυθμιζόμενης κλίσης.
Σχεδίαση με γνώμονα το περιβάλλον και την υποστήριξη της ΗΡ.
● Υιοθετήστε μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη στάση επιλέγοντας μια οθόνη με οπισθοφωτισμό LED χωρίς
υδράργυρο.
● Απολαύστε εξυπηρέτηση και υποστήριξη σε ολόκληρο τον κόσμο με την τυπική, περιορισμένη εγγύηση ενός
έτους της HP.
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Οθόνη ΗΡ V201a 19,45 ιντσών με οπισθοφωτισμό LED Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

F8C55AA; F8C55AS; F8C55AT

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

49,4 cm (19,45")

Γωνία θέασης

90° οριζόντια, 50° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

200 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

600:1 στατική, 3000000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

5 ms ενεργ./απενεργ.1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

1600 x 900

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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

Χαρακτηριστικά οθόνης

αντιθαμβωτική, plug-and-play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED

Σήμα εισόδου

1 VGA

Θύρες και υποδοχές

1 ήχου,

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 230 VAC

Κατανάλωση ισχύος

23 W (μέγιστη), 19 W (τυπική), < 0,5 W (αναμονή)

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 46,8 x 4,69 x 28,87 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 46,8 x 19 x 35,53 cm
x Υ)
Βάρος

2,8 kg

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +15°

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο, γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Οθόνη ΗΡ V201a 19,45 ιντσών με οπισθοφωτισμό LED
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Ρυθμιζόμενη βάση HP για
οθόνες

Μετατρέψτε τον επαγγελματικό φορητό υπολογιστή HP που διαθέτετε σε μια εργονομική επιτραπέζια λύση που
υποστηρίζει οθόνη έως 24 ιντσών. Η βάση οθόνης με δύο αρθρώσεις και ομαλή κίνηση επιτρέπει καλύτερη ρύθμιση
βάθους, ύψους και κλίσης για μέγιστη άνεση. Η προσαρμόσιμη σχεδίαση της ρυθμιζόμενης βάσης οθόνης HP δέχεται
φορητούς υπολογιστές που μπορούν να συνδεθούν σε σταθμό σύνδεσης και φορητούς υπολογιστές χωρίς υποδοχή
σταθμού σύνδεσης.

Αριθμός προϊόντος: AW663AA

Βάση ανύψωσης HP για δύο
οθόνες

Η ρυθμιζόμενη βάση δύο οθονών HP σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε δύο οθόνες για να μεγιστοποιήσετε την
παραγωγικότητά σας και να βελτιστοποιήσετε την απόδοση. Η καθεμία ή και οι δύο οθόνες μπορούν να τοποθετηθούν
σε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό, ενώ το βάθος, το ύψος, η κλίση και η γωνία της βάσης ρυθμίζονται ώστε
να μπορείτε να βλέπετε και τις δύο οθόνες στο επίπεδο των ματιών, καθώς και ελαφρώς αντικριστά τη μία με την άλλη,
πράγμα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε πολλαπλές εφαρμογές και πηγές πληροφοριών ταυτόχρονα. Οι
ενσωματωμένοι τροχοί σάς επιτρέπουν να περιστρέφετε τη βάση ώστε να μοιράζεστε πιο εύκολα τη δουλειά σας.

Αριθμός προϊόντος: AW664AA

Βάση HP II για φορητό
υπολογιστή και οθόνη

Δημιουργήστε γρήγορα και εύκολα έναν άνετο χώρο εργασίας για το φορητό υπολογιστή ή το φορητό υπολογιστή με
σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης και εξωτερική οθόνη, με τη βάση HP ΙΙ για φορητό υπολογιστή και οθόνη, χάρη στην
οποία μπορείτε να ελευθερώσετε χώρο στο γραφείο σας.

Αριθμός προϊόντος: E8G00AA

Βάση HP Integrated Work
Center για επιτραπέζιο
υπολογιστή Ultra Slim και
Thin Client

Η Βάση HP Integrated Work Center είναι σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων χώρων χωρίς
συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, φιλοξενώντας έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq 6005
Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιν.* (43,18 έως
60,96 cm) (για τη συμβατότητα ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA. * Οθόνες HP με
βάρος 3,4 kg έως 4,8 kg (7,5 έως 10,5 λίβρες).

Αριθμός προϊόντος: E8H16AA

Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης οθόνης LCD
HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και
άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας
τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

HP Care Pack: 3 έτη επιτόπια την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Αριθμός προϊόντος: UD950E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: EM870AA
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Οθόνη ΗΡ V201a 19,45 ιντσών με οπισθοφωτισμό LED
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1

Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1

Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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