Podatkovni list

Monitor HP V201a z diagonalo 49,4 cm (19,45 palca)
in osvetlitvijo LED
Elegantna zasnova poslovnega razreda majhne velikosti

Cenovno ugoden poslovni zaslon z
osvetlitvijo LED je oblikovan za
vsakodnevno uporabo. Priskrbite si
kakovostne predstavitvene funkcije
po ugodni ceni, ki ne bo izpraznila
denarnice. Eleganten monitor s
tankim profilom in osvetlitvijo LED
ponuja ločljivost 1600 x 900, vhod
VGA in podporo za zvok v
prostorsko varčni velikosti zaslona
z diagonalo 49,4 cm (19,45 palca).
Uživajte v svetlosti, kontrastu in
čistosti slike v okolju prijazni obliki,
ki je prijazna do vaše denarnice.
Cenovno ugoden, eleganten in kompakten.
● Priskrbite si elegantno in cenovno dostopno obliko, ki dopolnjuje osebne računalnike HP, je majhne velikosti in na
mizi prihrani veliko prostora. Notranji napajalnik vam pomaga ohraniti urejeno delovno okolje.
● Hitro in enostavno vzpostavite povezavo z vašim medijem in napravami prek vhoda VGA in podpore za zvok.
Predstavitev poslovne vsebine na ustrezno velikem zaslonu.
● Pristopite k zaslonu z diagonalo 49,4 cm (19,45 palca), ki zagotavlja dovolj zaslonskega prostora za vsa vaša
vsakodnevna opravila.
● Uživajte v jasnem, čistem ogledu vsebine na zaslonu z razmerjem 16 x 9, dinamičnim razmerjem kontrasta 3 M :
1, svetlostjo zaslona 200 nitov in 5 ms vklop/izklop odzivnim časom.1 Zagotovite si preprosto povezljivost z
drugimi napravami prek vhoda VGA.
Prilagodljivo nastavljanje nagiba.
● Udobno se namestite s prilagodljivim nagibom.
Prijazen do okolja in s podporo HP support.
● Bodite okoljevarstveno ozaveščeni z monitorjem, ki ponuja zaslon z osvetlitvijo od zadaj brez živega srebra.
● Zagotovite si svetovne storitve in podporo, ki vam jih ponuja standardna HP-jeva enoletna omejena garancija.
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Monitor HP V201a z diagonalo 49,4 cm (19,45 palca) in osvetlitvijo LED Tabela
specifikacij

Številka izdelka

F8C55AA; F8C55AS; F8C55AT

Velikost zaslona (diagonala)

49,4 cm (19,45 palca)

Kot gledanja

90° vodoravno, 50° navpično

Svetlost

200 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 600:1; dinamični kontrast 3000000:11

Razmerje odzivov

5 ms vkl/izkl1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1600 x 900

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

proti bleščanju; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; izbira jezika; zaslonski ukazi; osvetlitev LED od zadaj

Vhodni signal

1 VGA

Vrata in priključki

1 vhod za zvok

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 230 V izmenične napetosti

Poraba energije

23 W (največ), 19 W (običajno), < 0,5 W (stanje pripravljenosti)

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

46,8 x 19 x 35,53 cm

Teža

2,8 kg

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +15°

Okolju prijazno

osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; zaslon brez arzena

Garancija

1-letna omejena garancija za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Monitor HP V201a z diagonalo 49,4 cm (19,45 palca) in osvetlitvijo LED
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Nastavljivo stojalo za zaslon
HP

Spremenite vaš poslovni prenosni računalnik HP v ergonomično in namizno rešitev, ki podpira zaslone do velikosti 24
palcev. Stojalo za zaslon z dvojnim tečajem omogoča elegantno premikanje, boljše nastavljanje globine, višine in nagiba
za maksimalno udobje. Prilagodljiva oblika HP-jevega nastavljivega stojala za zaslon je primerna za prenosnike, ki ji je
mogoče priključiti na združitveno postajo, in prenosnike, ki nimajo priključka za združitveno postajo.

Številka izdelka: AW663AA

Nastavljivo dvojno stojalo za
zaslon HP

HP-jevo prilagodljivo stojalo za dva zaslona omogoča uporabo dveh zaslonov ter tako zagotavlja večjo storilnost in
optimalno učinkovitost. Vodoravna ali pokončna usmerjenost je na voljo tako za posamezen zaslon kot tudi za oba hkrati,
stojalo s prilagodljivo globino, višino, naklonom in kotom pa omogoča gledanje obeh zaslonov na ravni oči ali tako, da sta
zaslona obrnjena malce navznoter. Tako lahko hkrati spremljate delovanje več aplikacij in sledite virom informacij.
Vgrajena kolesca omogočajo obračanje stojala, tako da lahko preprosto pokažete svoje delo.

Številka izdelka: AW664AA

Stojalo za monitor in
prenosnik HP II

Hitro in preprosto ustvarite udobno delovno okolje za uporabo prenosnika ali prenosnika in združitvene postaje ter
zunanjega monitorja s stojalom za monitor in prenosnik HP II, tako da so vaš prenosni računalnik, združitvena postaja in
monitor dvignjeni nad mizo.

Številka izdelka: E8G00AA

HP-jevo vgrajeno stojalo za
delovno središče za
ultratanek namizni
računalnik in za lahkega
odjemalca

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za ultratanke namizne računalnike HP Compaq 6005 Pro ali
serije 8000, lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno diagonalo* (43,18 do 60,96 cm) (za
združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in omogoča največji izkoristek prostora na mizi, ne da bi se
morali odrekati zmogljivosti ali storilnosti. * monitorji HP s težo od 3,4 do 4,8 kg (7,5 do 10,5 funta).

Mehanizem za zaslon LCD
Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: E8H16AA

Številka izdelka: EM870AA

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Paket HP Care Pack: 3 let servisa po principu naslednji delovni dan na kraju uporabe
Številka izdelka: UD950E
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Monitor HP V201a z diagonalo 49,4 cm (19,45 palca) in osvetlitvijo LED
Opombe k sporočilom
1

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.

Tehnične specifikacije zanikanja
1

Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške
napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
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