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HP V201a 49,4 cm (19,45 inç) LED Arkadan
Aydınlatmalı Monitör
Az yer kaplayan birinci sınıf şık tasarım

Günlük işleriniz için tasarlanmış
uygun fiyatlı LED iş monitörü.
Bütçenizi sarsmayacak bir fiyata
üstün kaliteli sunum özelliklerine
sahip olun. 49,4 cm (19,45 inç)
diyagonal ekran boyutuna sahip bu
yer kaplamayan, şık ve ince profilli
LED monitör, 1600x900
çözünürlük, VGA girişi ve ses
desteği özellikleri sunar.
Cüzdanınızı zorlamayacak çevre
dostu bir tasarım ile birinci sınıf
parlaklık, kontrast ve görüntü
netliği elde etmenin keyfini yaşayın.
Uygun fiyatlı, şık ve kompakt.
● HP bilgisayarları tamamlayan ve çalışma masanızda yer kaplamayan şık ve bütçenize uygun bir tasarıma sahip
olun. Dahili güç kaynağı, çalışma alanınızın düzenli kalmasını sağlar.
● VGA girişi ve ses desteğini kullanarak ortamlarınızı ve aygıtlarınızı çabucak ve kolayca bağlayın.
Etkili ekran boyutu ile birinci sınıf içerik sunumu.
● Geniş alan sağlayan 49,4 cm (19,45 inç) diyagonal ekran sayesinde günlük işleriniz için yeterince yeriniz olsun.
● 16:9 en-boy oranı, 3 M:1 dinamik kontrast oranı, 200 nit parlaklık ve 5 ms açma/kapama yanıt süresi özellikleriyle
net ve canlı içerik görüntüsünün keyfini çıkarın.1 Aygıtlarınızı VGA girişini kullanarak kolayca bağlayın.
Ayarlanabilir eğim açısı.
● Eğim açısı ayarlanabilir stand sayesinde rahat kullanım sağlar.
Çevre üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve HP desteğine sahiptir.
● Ekran arka aydınlatmasında civa kullanılmayan bir monitör tercih ederek çevreye duyarlı bir tüketici olduğunuzu
gösterin.
● Standart, bir yıllık sınırlı HP garantisinin sağladığı hizmet ve destekten yararlanın.
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HP V201a 49,4 cm (19,45 inç) LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör Teknik Özellikler
Tablosu

Ürün numarası

F8C55AA; F8C55AS; F8C55AT

Monitör boyutu (diyagonal)

49,4 cm (19,45 inç)

Izlenebilir açı

90° yatay, 50° dikey

Parklaklık

200 g/m²1

Kontrast oranı

600:1 statik; 3000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

5 ms açma/kapama1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

1600 x 900

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Yansımasız; Tak ve Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan Aydınlatma

Giriş sinyali

1 VGA

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 ses

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 230 VAC

Güç tüketimi

23 W (maksimum), 19 W (tipik), < 0,5 W (beklemede)

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 46,8 x 19 x 35,53 cm
G x D)
Ağırlık

2,8 kg

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 - +15°

Çevre koruma

Cıva içermeyen ekran arka ışıkları; Arseniksiz ekran camı

Garanti

1 yılla sınırlı parça ve işçilik hizmetini içeren 1 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP V201a 49,4 cm (19,45 inç) LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Ayarlanabilir Ekran
Sehpası

HP İş Dizüstü Bilgisayarınızı, ergonomik ve 24 inç ekranı destekleyen masaüstü bilgisayara benzer bir çözüme
dönüştürün. Çift mafsallı, kolay hareket eden ekran ayağı, maksimum rahatlık için daha fazla derinlik, yükseklik ve eğim
imkanı sunar. HP Ayarlanabilir Ekran Ayağı'nın uyarlanabilir tasarımı, yerleştirme istasyonuna bağlanabilen dizüstü
bilgisayarları ve yerleştirme konektörü olmayan dizüstü bilgisayarları barındırır.

Ürün numarası: AW663AA

HP Ayarlanabilir Çift Ekran
Sehpa

HP Ayarlanabilir Çift Ekran Standı, üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarıp verimliliği en iyi duruma getirmek için iki ekran
kullanmanıza olanak sağlar. Ekranlardan biri veya ekranların her ikisi yatay ya da dikey konumda duracak şekilde
döndürülebilir. Ayrıca standda derinlik, yükseklik, eğim ve açı ayarı yapılabilir, böylece her iki ekranı hafifçe birbirlerine
bakacak şekilde göz hizasına getirebilir ve birçok uygulamayı ve bilgi kaynağını aynı anda takip edebilirsiniz. Tümleşik
taban silindirleri, standı döndürerek çalışmalarınızı daha kolay bir şekilde paylaşmanızı sağlar.

Ürün numarası: AW664AA

HP Ekran ve Dizüstü
Bilgisayar II Sehpası

Dizüstü bilgisayarınızı, yerleştirme istasyonunuzu ve ekranınızı masadan uzaklaştıran HP Ekran ve Dizüstü Bilgisayar II
Sehpası ile dizüstü bilgisayarınız ya da dizüstü bilgisayarınız ve yerleştirme istasyonunuz ve harici bir ekran için rahat bir
çalışma alanını hızla ve kolayca oluşturun.

Ürün numarası: E8G00AA

Ultra İnce Masaüstü
Bilgisayar ve İnce İstemci için
HP Entegre İş Merkezi Standı

HP Tümleşik İş Merkezi Standı; HP Compaq 6005 Pro, 8000 Serisi HP Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar veya HP İnce İstemci
ve VESA standart bağlantı parçalı çoğu HP 17 - 24-inç* (43,18 - 60,96 cm) diyagonal LCD monitörler (lütfen uyumluluk
için Hızlı Teknik Özellikler belgesine bakın) için performans veya üretkenlikten ödün vermeden sınırlı masa alanının en
verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olacak biçimde tasarlanmıştır. * Ağırlığı 3,4 - 4,8 kg (7,5 - 10,5 lb) olan HP
monitörler.

Ürün numarası: E8H16AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve
kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma
alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 3 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde
Ürün numarası: UD950E
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HP V201a 49,4 cm (19,45 inç) LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör
Mesaj Altbilgileri
1

Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1

Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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