Taulukot

HP:n 19,45-tuumainen LED-taustavalaistu
V201a-näyttö
Yritysluokan tyyliä pienessä koossa

Edullinen LED-yritysnäyttö
suunniteltu jatkuvaan käyttöön.
Saat laadukkaat
esitysominaisuudet hintaan, joka ei
kaada budjettiasi. Tämä tyylikäs ja
ohut LED-monitori tarjoaa 1 600 x
900 pikselin tarkkuuden, VGA-tulon
ja äänituen tilaa säästävässä 49,4
cm:n (19,45 tuuman) näytössä.
Nauti yritysluokan kirkkaudesta,
kontrastista ja kuvatarkkuudesta
ympäristövastuullisessa
muotoilussa, joka säästää
lompakkoa.
Edullinen, tyylikäs ja pienikokoinen.
● Saat tyylikkään ja edullisen muotoilun, joka täydentää HP:n tietokoneita. Se on pienikokoinen ja jättää runsaasti
tilaa työpöydälle. Sisäinen verkkolaite auttaa pitämään työtilan siistinä.
● Muodosta nopeasti ja helposti yhteys median ja laitteisiin VGA-tulolla ja äänen tuella.
Yritysluokan sisällön esityksen tehokas näyttö.
● Siirry 49,4 cm:n (19.45 tuuman) näyttöön, joka tarjoaa runsaasti tilaa kaikkeen päivittäiseen työskentelyyn.
● Nauti sisällöstäsi terävänä ja tarkkana 16:9-kuvasuhteella, dynaamisella 3 milj:1-kontrastisuhteella, 200 nitin
kirkkaudella ja 5 millisekunnin on/off-reaktioajalla.1 VGA-liitäntä takaa helpon laiteliitettävyyden.
Säädettävä kallistus.
● Työskentele mukavasti säätämällä näytön kallistusasetuksia.
Näyttö on suunniteltu ympäristöä ajatellen, ja sitä suojaa HP:n tukipalvelut.
● Suosi ympäristöystävällistä näyttöä, jossa on elohopeattomat LED-taustavalot.
● Maailmanlaajuinen palvelu ja tuki vakiomuotoisella, yhden vuoden rajoitetulla HP-takuulla.
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HP:n 19,45-tuumainen LED-taustavalaistu V201a-näyttö Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

F8C55AA; F8C55AS; F8C55AT

Näytön koko (lävistäjä)

49,4 cm (19,45")

Katselukulma

90 astetta vaaka, 50 astetta pysty

Kirkkaus

200 cd/m²1

Kontrastisuhde

600:1 staattinen; 3000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

5 ms (päälle/pois)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 600 x 900

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; Plug and Play; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; Säätimet näytössä; LED-taustavalaistus

Sisääntulosignaali

1 VGA

Portit ja liittimet

1 ääni

Virransyöttö

Tulojännite: 100–230 V AC

Virrankulutus

23 W (enintään), 19 W (normaali), < 0,5 W (valmiustilassa)

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

46,8 × 4,69 × 28,87 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 46,8 × 19 × 35,53 cm
(l × s × k)
Paino

2,8 kg

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5 – 15°

Ympäristö

elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu sisältää yhden vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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HP:n 19,45-tuumainen LED-taustavalaistu V201a-näyttö
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n säädettävä
näyttöteline

Muuta HP-yrityskannettavasi ergonomiseksi työpöytäratkaisuksi, joka tukee jopa 61 cm:n (24") näyttöä. Kaksinivelisen ja
sulavasti liikkuvan näyttötelineen ansiosta saat paremmat syvyyden, korkeuden ja kallistuskulman säätömahdollisuudet.
HP:n säädettävä kannettavan jalusta sopii telakointiasemaan liitettäville kannettaville ja myös kannettaville, joissa ei ole
telakointiliitintä.

Tuotenumero: AW663AA

HP:n säädettävä kahden
näytön teline

HP:n säädettävä kahden näytön teline mahdollistaa kahden näytön käytön ja parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta.
Kumpi tahansa näyttö tai molemmat näytöt voidaan kääntää vaaka- tai pystyasentoon. Sekä syvyys, korkeus, kallistus
että kulma ovat säädettävissä, joten näytöt voidaan asettaa silmän tasoon tai loivaan kulmaan toisiinsa nähden, jolloin
useita sovelluksia tai tietolähteitä voi seurata samaan aikaan. Pohjan rullien ansiosta voit kääntää telinettä, joten työsi
jakaminen muiden kanssa helpottuu.

Tuotenumero: AW664AA

HP:n näytön ja kannettavan
jalusta, malli II

HP:n näytön ja kannettavan tietokoneen jalustan (malli II) avulla voit luoda nopeasti ja helposti mukavan työtilan ja
kohottaa kannettavasi, telakointiasemasi ja ulkoisen näyttösi irti pöydästä.

HP Integrated Work Center
-jalusta Ultra Slim Desktop
ja Thin Clientille

HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai
tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet
sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24 tuuman) HP:n nestekidenäytöt (katso tiedot
yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden
paino on 3,4–4,8 kg.

Tuotenumero: E8G00AA

Tuotenumero: E8H16AA

HP:n LCD-näytön Quick
Release -toiminto

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack -tuki: 3 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla
Tuotenumero: UD950E
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HP:n 19,45-tuumainen LED-taustavalaistu V201a-näyttö
Viestin alaviitteet
1

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana
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