Dataark

HP V201a 19,45-tommers bakbelyst LED-skjerm
En stilig, førsteklasses design som krever lite plass

Rimelig LED-kontorskjerm som er
laget for hverdagen. Få
kvalitetspresentasjonsfunksjoner
til en pris som ikke ødelegger
budsjettet. Denne stilige
LED-skjermen med tynn profil har
oppløsning på 1600 x 900,
VGA-inngang og støtte for lyd på
en plassbesparende 49,4 cm
(19,45") (diagonalt)
skjermstørrelse. Få førsteklasses
lysstyrke, kontrast og bildeklarhet i
en miljøansvarlig design som ikke
gjør dypt innhugg i lommeboken.
Rimelig, stilig og kompakt.
● Få en stilig og budsjettvennlig design som kompletterer HP-PCer og har liten grunnflate slik at du får god plass
på skrivebordet. Den interne strømforsyningen bidrar til å holde arbeidsområdet ryddig.
● Koble til medier og enheter raskt og enkelt med VGA-inngang og støtte for lyd.
Innholdspresentasjon i forretningsklasse på en effektiv skjermstørrelse.
● Gå opp til en 49,4 cm (19.45") (diagonalt) skjerm som gir plass på skjermen for alt du gjør hver dag.
● Få skarp og klar visning av innhold med sideforhold på 16:9, 3M:1 dynamisk kontrastforhold, 200 nit lysstyrke og
5 ms på/av-responstid.1 Enkel tilkobling av enheter via VGA-inngang.
Justerbar vipposisjon.
● Gjør det bekvemt for deg selv med justerbart vippstativ.
Konstruert med tanke på miljøet og med HPs kundestøtte i ryggen.
● Bli en mer miljøvennlig forbruker med en skjerm som har LED-bakbelysning uten kvikksølv.
● Få verdensdekkende service og kundestøtte med ett års begrenset standardgaranti fra HP.
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HP V201a 19,45-tommers bakbelyst LED-skjerm Spesifikasjonstabell

Produktnummer

F8C55AA; F8C55AS; F8C55AT

Skjermstørrelse (diagonalt)

49,4 cm (19,45")

Visningsvinkel

90° horisontalt, 50° vertikalt

Lysstyrke

200 cd/m²1

Kontrastforhold

600:1 statisk; 3 000 000:1 dynamisk1

Responsgrad

5 ms på/av1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

1600 x 900

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Plug & Play; Programmerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning

Inngangssignal

1 VGA

Porter og kontakter

1 lyd

Inngangsstrøm

Nettspenning: 100 til 230 V

Strømforbruk

23 W (maksimum), 19 W (typisk), <0,5 W (ventemodus)

Mål med stativ (B x D x H)

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

Mål uten stativ (B x D x H)

46,8 x 19 x 35,53 cm

Vekt

2,8 kg

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +15°

Miljømessig

Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass

Garanti

1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP V201a 19,45-tommers bakbelyst LED-skjerm
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP justerbart stativ for
skjerm

Gjør om din HP bærbare kontor-PC til en ergonomisk løsning og skrivebordslignende løsning som støtter opptil
24-tommers skjermer. Et dobbelhengslet, lettbevegelig visningsstativ gir mulighet til større justering av dybde, høyde og
vinkel og med det oppnå maksimal komfort. Den tilpassbare utformingen av HPs justerbare skjermstativ har plass til
bærbare PCer som kan kobles til en forankringsstasjon og bærbare PCer som ikke har forankringskontakt.

Produktnummer: AW663AA

HP justerbart stativ for to
skjermer

HP justerbart stativ for to skjermer lar deg bruke to skjermer for å øke produktiviteten og optimalisere effektiviteten. Den
ene eller begge skjermene kan roteres til liggende eller stående retning, og stativet er dybde-, høyde-, vipp- og
vinkeljusterbart slik at du kan se begge skjermene i øyehøyde og også lett vendt mot hverandre, slik at du kan holde
oversikt over flere programmer og informasjonskilder samtidig. Integrerte valser i foten lar deg rotere stativet slik at du
enklere kan dele arbeidet ditt med andre.

Produktnummer: AW664AA

HP Display and Notebook
II-stativ

Du kan raskt og enkelt lage en komfortabel arbeidsplass for din bærbare PC eller bærbare PC og dokkingstasjon og en
ekstern skjerm, med HP Display and Notebook II-stativ, som får den bærbare PCen, dokkingstasjonen og skjermen opp
fra skrivebordet.

Produktnummer: E8G00AA

HP integrert
arbeidssenterstativ for
ekstra tynn stasjonær PC og
tynn klient

Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at
det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn
stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer* (43,18 til 60,96
cm diagonalt, se under kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. * HP-skjermer
som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

Produktnummer: E8H16AA

HP LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmontering

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer
og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 3 år neste virkedag på stedet
Produktnummer: UD950E
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HP V201a 19,45-tommers bakbelyst LED-skjerm
Fotnoter
1

Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1

Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

Lær mer på
www.hp.eu/monitors
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
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