Datasheet

HP V201a 49,4-cm (19,45-inch) LED-backlit monitor
Een mooi en handzaam scherm voor zakelijk gebruik

Een voordelig LED-scherm voor
dagelijks zakelijk gebruik.
Hoogwaardige
presentatiekenmerken voor een
gunstige prijs. Deze elegante,
dunne LED-monitor biedt een
1600 x 900 resolutie, een
VGA-ingang en
audio-ondersteuning in een
ruimtebesparend 49,4 cm
(19,45-inch) diagonaal
schermformaat. Met dit milieu- en
budgetvriendelijke model krijgt u
helderheid, contrast en weergave
van topklasse.
Voordelig, stijlvol en compact.
● Een stijlvol, budgetvriendelijke ontwerp dat bij uw HP pc's past, een klein grondvlak heeft en weinig ruimte
inneemt op uw bureau. De interne voeding draagt bij aan een opgeruimde werkplek.
● Snel en gemakkelijk aansluitbaar op uw media en apparaten via een VGA-ingang en audio-ondersteuning.
Content wordt professioneel weergegeven op een efficiënt schermformaat.
● Kies een groot 49,4 cm (19,45-inch) diagonaal scherm met veel schermruimte voor al uw dagelijkse taken.
● Een helder scherm voor een uitstekende weergave van uw content, met een 16:9 aspectratio, 3 M:1 dynamische
contrastratio, 200-nits helderheid en 5-ms aan/uit responstijd.1 De VGA-ingang biedt handige connectviteit.
Instelbare kantelpositie.
● Kies een comfortabele werkhouding met de kantelbare voet.
Ontworpen met oog voor het milieu en ondersteund door HP support.
● De monitor bevat een kwikvrij LED-backlit scherm om milieuvriendelijker te werken.
● Standaard een jaar garantie met wereldwijde service en support van HP.
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HP V201a 49,4-cm (19,45-inch) LED-backlit monitor Specificatietabel

Bestelnr.

F8C55AA; F8C55AS; F8C55AT

Schermformaat (diagonaal)

49,4 cm (19,45 inch)

Beeldhoek

90° horizontaal, 50° verticaal

Helderheid

200 cd/m²1

Contrastverhouding

600:1 statisch; 3000000:1 dynamisch1

Responspercentage

5 ms aan/uit1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

1600 x 900

Ondersteunde resoluties

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

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Plug-en-play; Programmeerbaar door de gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op het scherm; LED-backlight

Invoersignaal

1 VGA

Poorten en connectoren

1 audio

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 230 V

Stroomverbruik

23 Watt (max), 19 Watt (gem), <0,5 Watt (standby)

Afmetingen met standaard (b 46,8 x 4,69 x 28,87 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 46,8 x 19 x 35,53 cm
(b x d x h)
Gewicht

2,8 kg

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +15°

Omgeving

Kwikvrij backlit-scherm; Arseenvrij schermglas

Garantie

1 jaar garantie, inclusief 1 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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HP V201a 49,4-cm (19,45-inch) LED-backlit monitor
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP verstelbare
schermstandaard

Maak van uw HP Business notebook een ergonomische desktopoplossing met ondersteuning voor een scherm tot 24
inch. Een soepel bewegende schermstandaard met twee scharnieren om verder in diepte en hoogte te verstellen of te
kantelen voor maximaal comfort. De praktische HP verstelbare schermstandaard is geschikt voor notebooks die kunnen
worden aangesloten op een dockingstation en voor notebooks zonder dockingconnector.

Bestelnr.: AW663AA

HP verstelbare standaard
voor twee schermen

De HP verstelbare standaard voor twee schermen verhoogt de productiviteit en optimaliseert de efficiency. Een of beide
schermen kunnen worden geroteerd naar landscape- of portrait-oriëntatie, de standaard is in diepte en hoogte
verstelbaar, draaibaar en kantelbaar zodat u beide schermen op ooghoogte en naar elkaar toegekeerd kunt plaatsen om
meerdere applicaties en informatiebronnen tegelijkertijd te bekijken. Ingebouwde rollers in de voet maken het mogelijk
de standaard te draaien om uw werk nog gemakkelijker te delen.

Bestelnr.: AW664AA

HP scherm- en
notebookstandaard II

Creëer snel en eenvoudig een comfortabele werkplek voor uw notebook of uw notebook plus dockingstation en een
extern scherm met de HP scherm- en notebookstandaard II, die uw notebook pc, dockingstation en scherm hoger plaatst
en uw bureau vrijhoudt.

Bestelnr.: E8G00AA

HP Integrated Work Center
standaard voor ultra-slim
desktop en thin client

De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureauruimte optimaal te benutten zonder verlies
van prestaties of productiviteit. De standaard biedt plaats aan een HP Compaq 6005 Pro of 8000 serie HP ultra-slim
desktop pc of een HP thin client en de meeste HP 43,18- tot 60,96-cm* (17- tot 24-inch) diagonale HP LCD-monitoren
(zie de lijst van compatibele modellen hieronder) met standaard VESA montagebeugels. * HP monitoren met een gewicht
van 3,4 kg tot 4,8 kg.

Bestelnr.: E8H16AA

HP Quick Release voor
LCD-monitor

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en
andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte
optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 3 jaar onsite op de volgende werkdag
Bestelnr.: UD950E
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Messaging, voetnoten
1

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Technische specificaties disclaimers
1

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
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