Záznamový list

Monitor LCD HP V201a s uhlopriečkou 19,45 palcov a
s podsvietením LED
Štýlový dizajn podnikovej triedy s malými rozmermi

Cenovo dostupné s podsvietením
LED navrhnuté pre každodennú
prácu. Získajte kvalitné
prezentačné funkcie za cenu, ktorá
vás nezruinuje. Tento elegantný
monitor LED s tenkým profilom
poskytuje rozlíšenie 1600 x 900,
vstup VGA a zvukovú podporu s
veľkosťou uhlopriečky 49,4 cm
(19,45"), ktorá šetrí miesto. Užite si
jas, kontrast a čistotu obrazu v
dizajne, ktorý je ohľaduplný k
životnému prostrediu aj k vašej
peňaženke.
Cenovo dostupné, štýlové a kompaktné.
● Získajte štýlový a finančne nenáročný dizajn, ktorý sa dopĺňa s počítačmi HP, má malé rozmery a necháva
dostatok priestoru na stole. Interný napájací zdroj pomáha udržiavať na vašom pracovnom priestore poriadok.
● Rýchlo a jednoducho sa pripojte k vašim médiám a zariadeniam so vstupom VGA a podporou zvuku.
Prezentácia obsahu podnikovej triedy na efektívnej veľkosti obrazovky.
● Zvyknite si na väčšiu uhlopriečku 49,4 cm (19,45") obrazovky, ktorá poskytuje dostatok zobrazovacieho priestoru
pre to, čo každý deň robíte.
● Užívajte si ostré, jasné zobrazenie vášho obsahu so zobrazovacím pomerom 16:9, dynamickým kontrastným
pomerom 3 M:1, jasom 200 nit a odozvu 5 ms zap/vyp.1 Získajte jednoduchú konektivitu zariadenia vďaka vstupu
VGA.
Nastaviteľné naklonenie.
● Buďte v pohodlí so stojanom s nastaviteľným sklonom.
Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie s podporou HP.
● Buďte spotrebiteľom, ktorý je ohľaduplnejší k životnému prostrediu vďaka monitoru s podsvietením LED bez
obsahu ortuti.
● Získajte celosvetové služby a podporu vďaka štandardnej jednoročnej limitovanej záruke HP.
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Monitor LCD HP V201a s uhlopriečkou 19,45 palcov a s podsvietením LED Tabuľka s
technickými údajmi

Číslo produktu

F8C55AA; F8C55AS; F8C55AT

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

49,4 cm (19,45")

Uhol pohľadu

90° horizontálne, 50° vertikálne

Jas

200 cd/m²1

Pomer kontrastu

600:1 staticky; 3 000 000:1 dynamicky1

Miera odozvy

5 ms zap/vyp1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

1600 x 900

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

Antireflexný; Technológia Plug and Play; Programovateľné používateľom; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Podsvietenie LED;

Vstupný signál

1 VGA

Porty a konektory

1x port audio

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 230 V AC

Príkon

23 W (maximálne), 19 W (bežná prevádzka), <0,5 W (pohotovostný režim)

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 46,8 x 19 x 35,53 cm
x V)
Hmotnosť

2,8 kg

Ergonomické vlastnosti

Naklonenie: -5 až +15°

Okolitý

Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Sklo monitora bez obsahu arzénu

Záruka

1-ročná obmedzená záruka vrátane 1-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Nastaviteľný stojan
monitora HP

Premeňte svoj podnikový notebook HP na ergonomické stolné riešenie s podporou až 24-palcového monitora.
Dvojkĺbový stojan s plynulým pohybom monitora umožňuje širšie nastavenie hĺbky, výšky a sklonu pre maximálne
pohodlie. Prispôsobiteľný dizajn HP nastaviteľného stojana monitora sa dokáže prispôsobiť prenosným počítačom, ktoré
môžu byť pripojené k dokovacej stanici a notebookom, ktoré nemajú dokovací konektor.

Číslo produktu: AW663AA

Nastaviteľný stojan na dva
monitory HP

Nastaviteľný stojan na dva displeje HP vám umožňuje používať dva displeje pre maximalizovanie produktivity a
optimalizovanie efektivity. Jeden alebo oba displeje je možné otočiť do horizontálnej alebo vertikálnej polohy a je možné
nastaviť hĺbku, výšku, sklon a uhol, takže môžete sledovať obidve obrazovky na úrovni očí a jemne ich môžete pootočiť,
vďaka čomu môžete používať niekoľko aplikácií a informačných zdrojov naraz. Integrované základné valce vám umožnia
otáčať stojan, takže môžete jednoduchšie zdieľať svoju prácu.

Číslo produktu: AW664AA

Stojan pre notebook a
monitor HP II

Rýchlo a jednoducho vytvorte pohodlný pracovný priestor pre váš notebook alebo notebook a dokovaciu stanicu
a externý monitor vďaka stojanu pre notebook a monitor HP II, ktorý umožňuje zdvihnúť váš notebook, dokovaciu stanicu
a monitor nad stôl.

Číslo produktu: E8G00AA

Stojan integr. prac. centra
HP pre ultratenké stolové
počítače a počítače typu
tenký klient

Vstavaný stojan pracovného strediska HP je určený pre maximalizáciu využitia obmedzeného priestoru na pracovnom
stole bez obetovania výkonu a produktivity s podporou ultra tenkých stolných počítačov HP Compaq radu 6005 Pro alebo
8000 alebo tenkých klientov HP a väčšiny LCD monitorov HP s uhlopriečkou 17 až 24-palcov* (43,18 až 60,96 cm) (pozri
informácie o kompatibilite v špecifikáciách) so štandardnými montážnymi konzolami VESA. * Monitory HP s hmotnosťou
3,4 kg až 4,8 kg (7,5 lbs až 10,5 lbs).

Číslo produktu: E8H16AA

Monitor HP LCD montáž s
rýchlym uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné
ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte
na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 3-ročný servis u zákazníka v nasledujúci pracovný deň
Číslo produktu: UD950E
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Poznámky v krátkych správach
1

Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Technické špecifikácie zrieknutie
1

Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
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