Specifikace

18,5" monitor HP V193 s LED podsvícením
Cenově dostupný monitor pro každodenní práci.

Získejte kvalitní prezentační nástroj
za cenu, která nezatíží váš
rozpočet – 47cm (18,5") monitor
HP V193 s LED podsvícením se
vyznačuje stylovým,
úzkoprofilovým designem,
kompaktní velikostí obrazovky a
neuvěřitelně nízkou cenou.

Prezentační funkce podnikové úrovně.
● Těšte se na ostré a čisté zobrazení dokumentů a e-mailů s rozlišením 1 366 x 768, dynamickým kontrastem 5
000 000 : 1 a odezvou 5 ms na 47cm (18,5'') displeji.1 Rychle se připojte ke svým zařízením pomocí vstupu VGA.
Cenově dostupný, stylový a kompaktní.
● Udělejte dobrý dojem a ponechte dostatek místa na pracovním stole s designem, který vkusně doplňuje počítače
HP a vyznačuje se kompaktností. Vnitřní napájecí zdroj rovněž pomáhá udržovat úhledný pracovní prostor.
Navrženo s ohledem na životní prostředí.
● Snižte spotřebu energie a náklady díky inteligentnímu, energeticky úspornému provedení, které získalo certifikaci
ENERGY STAR® a registraci EPEAT® Silver.2 Monitor dále nabízí podsvícení displeje bez obsahu rtuti a sklo displeje
bez obsahu arzenu.
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Produktové číslo

G9W86AA; G9W86AS; G9W86AT

Velikost displeje (úhlopříčka) 47,0 cm (18,5")
Úhel zobrazení

90° vodorovně; 65° svisle

Jas

200 cd/m²1

Kontrastní poměr

600 : 1 statický; 5 000 000 : 1 dynamický1

Poměr odezvy

5 ms (zap/vyp)1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

1366 × 768

Podporovaná rozlišení

1 366 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 800; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Volba jazyka; Ovládání na obrazovce; Podsvícení LED

Uživatelské ovládací prvky

Nabídka; Mínus („-“); Plus („+“); OK; Napájení

Vstupní signál

1 VGA

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

17 W (maximální), 15 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

44,14 x 18,9 x 33,86 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

44,14 x 4,54 x 27,77 cm

Hmotnost

2,7 kg
(Se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až +20°

Ekologické informace

Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arsenu

Kompatibilita s požadavky na Vyhovuje normě ENERGY STAR®
energetickou efektivnost
Záruka

1letá omezená záruka, včetně 1leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Rameno monitoru HP,
oddělené

Rameno pro jeden monitor HP je perfektní stolní příslušenství pro váš pracovní prostor. Elegantní a praktické rameno pro
jeden monitor HP usnadní vaši práci.

Integrovaný stojan
pracovního centra HP pro
ultratenký stolní počítač
a tenkého klienta

Stojan pro integrované pracovní centrum HP byl navržen s cílem maximalizovat využití omezeného místa na stole bez
nutnosti snížit výkonnost a produktivity. Stojan lze použít pro ultratenké počítače HP Compaq řady 6005 a počítače HP
řady 8000, tenké klienty HP a většinu displejů LCD HP s úhlopříčkou 43,18 až 60,96 cm* (17 až 24 "), které jsou vybaveny
standardními montážními konzolami VESA, (viz seznam kompatibilních zařízení ve specifikacích produktu). *Displeje HP
vážící 3,4 kg až 4,8 kg.

Produktové číslo: BT861AA

Produktové číslo: E8H16AA

Rychloupínací držák HP pro
displeje LCD

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a
jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a
maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Integrované pracovní
centrum HP pro stolní
počítač Mini a tenkého
klienta

Malé pracovní prostory můžete maximálně využít se stolním počítačem HP IWC Mini nebo tenkým klientem, který vám
umožní vytvořit kompaktní stolní řešení díky spojení displeje a stolního počítače HP Mini, tenkého klienta nebo počítače
HP Chromebox. Získáte tak pohodlný přístup ke všem jeho vstupům z přední strany.

Bezpečnostní zámek HP
Business PC

Toto šikovné zařízení zajistí uzamčením krytu rámu a jeho zabezpečením ke kotevnímu bodu, že stolní počítač zůstane na
svém místě. Ocelový kabel je navržen tak, aby zabránil neoprávněnému odpojení klávesnice, monitoru a dalších
přídavných zařízení.

Produktové číslo: G1V61AA

Produktové číslo: PV606AA

3letá záruka, další pracovní
den u zákazníka

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: UD950E
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Poznámky pod čarou se zprávami
1
2

Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
Certifikace EPEAT® Silver je k dispozici v oblastech, kde společnost HP registruje svá komerční zobrazovací zařízení. Informace o stavu registrace ve vaší zemi naleznete na stránce www.epeat.net.

Technické specifikace zřeknutí
1

Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

Více informací na
www.hp.eu/monitors
Drže krok s využitím finančních služeb HP

Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
ENERGY STAR® a značka ENERGY STAR® jsou registrované ochranné známky v USA.
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