Adatlap

HP V201a 49,4 cm-es (19,45 hüvelykes) LED-es hátsó
megvilágítású monitor
Stílusos, üzleti kialakítású, kis helyigényű kialakítás

A megfizethető árú LED-es üzleti
kijelző mindennapos használatra.
Minőségi bemutatók megfizethető
áron. Ez a karcsú és vékony LED
monitor 1600 x 900 képpontos
felbontást, VGA-bemenetet és
audiocsatlakozókat biztosít
helytakarékos, 49,4 cm-es (19,45
hüvelykes) képátlójú
képernyőmérettel. Üzleti szintű
fényerő, kontraszt és élesség
pénztárca- és környezetbarát
kivitelezésben.

Gazdaságos, stílusos és kompakt.
● A stílusos kivitelű, megfizethető árú kijelző kiválóan kiegészíti a HP számítógépeket, és kevés helyet foglal az
íróasztalon. A belső tápellátás révén rendezett munkaterületet alakíthat ki.
● A VGA-bemenetnek és az audiocsatlakozóknak köszönhetően egyszerűen és gyorsan csatlakoztathatja
adathordozóit és eszközeit.
A hatékony kijelzőméretnek köszönhetően üzleti szintű bemutatókat tarthat.
● Váltson a 49,4 cm-es (19,45 hüvelykes) képátlójú kijelzőre, amelynek képernyőterülete minden gyakori
tevékenységhez bőségesen elegendő.
● A tartalmakat éles és tiszta nézetben, 16:9 képaránnyal, 3 M:1 dinamikus kontrasztarány, 200 nit fényerő és 5
ezredmásodperc be/ki válaszidő mellett tekintheti meg.1 Eszközeit könnyedén csatlakoztathatja a VGA-bemenet
segítségével.
Változtatható dőlésszög.
● Az állítható dőlésszögű állvány a lehető legnagyobb kényelmet nyújtja.
A környezeti szempontokat figyelembe vevő tervezés és a HP hathatós támogatása.
● A higanymentes LED-es háttérvilágítással rendelkező monitor vásárlásával óvhatja a környezetet.
● A szolgáltatást és támogatást a HP szokásos, világszerte elérhető, egyéves korlátozott jótállása biztosítja.
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HP V201a 49,4 cm-es (19,45 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor Műszaki
jellemzők táblázata

Termékszám

F8C55AA; F8C55AS; F8C55AT

Képernyőméret (átlós)

49,4 cm (19,45 hüvelyk)

Megtekintési szög

90° vízszintesen, 50° függőlegesen

Fényerő

200 cd/m²1

Kontrasztarány

600:1 statikus; 3000000:1 dinamikus1

Válaszarány

5 ms be/ki1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

1600 x 900

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; LED-es háttérvilágítás

Bemeneti jel

1 VGA

Portok és csatlakozók

1 audió

Bemeneti táp

Bemeneti feszültség: 100–230 V váltóáram

Energiafogyasztás

23 W (maximum), 19 W (jellemző) < 0,5 W (készenlétben)

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

46,8 x 4,69 x 28,87 cm

Méretek állvány nélkül (Szé x 46,8 x 19 x 35,53 cm
Mé x Ma)
Súly

2,8 kg

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 és +15° között

Környezeti

Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg

Garancia

1 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP V201a 49,4 cm-es (19,45 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP állítható kijelzőállvány

A HP üzleti noteszgép egy akár 24"-es (60,96 cm-es) képernyőt is támogató, ergonomikus és asztali megoldássá
alakítható. A két forgópántos, finoman mozgatható képernyőállvány maximális kényelmet eredményező, jobb mélység-,
magasság- és dőlésbeállítást tesz lehetővé. Az alkalmazkodó kialakítású HP állítható monitorállvánnyal a
dokkolóegységbe csatlakoztatható és a dokkcsatlakozóval nem rendelkező noteszgépek is használhatók.

Termékszám: AW663AA

HP állítható kétkijelzős
állvány

A HP állítható dupla monitorállvány a termelékenység maximalizálása és a hatékonyság optimalizálása érdekében két
kijelző használatát teszi lehetővé. A kijelzők bármelyike (vagy mindkettő) fekvő vagy álló helyzetbe forgatható, az állvány
mélysége, magassága, döntési és elforgatási szöge állítható, így mindkét képernyő szemmagasságban és akár kissé
egymás felé fordítva is nézhető, aminek köszönhetően több alkalmazást és információt lehet figyelni egyidejűleg. A
beépített talpgörgők révén az állvány elforgatható, így a munka könnyebben megosztható másokkal.

Termékszám: AW664AA

HP Display and Notebook II
állvány

Gyorsan és könnyedén alkothat kényelmes munkaterületet noteszgépe vagy noteszgépe és dokkolóegysége, valamint
egy külső kijelző számára a HP Display and Notebook II állvány segítségével, amellyel felszabadíthatja íróasztalán a
noteszgép, a dokkolóegység és a kijelző által elfoglalt területet.

Termékszám: E8G00AA

HP integrált Work Center
állvány ultravékony asztali
géphez és vékony klienshez

A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet,
mindezt a teljesítmény és a hatékonyság feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro számítógép, 8000
sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes* (43,18–60,96
cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú
rögzítőkonzolokat tartalmaz. * 3,4–4,8 kg tömegű HP monitorok.

Termékszám: E8H16AA

HP LCD Monitor gyorskioldó
rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 3 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni támogatás
Termékszám: UD950E
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HP V201a 49,4 cm-es (19,45 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1

Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1

Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.
További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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