Φύλλο δεδομένων

Οθόνη ΗΡ V193 18,5 ιντσών με οπισθοφωτισμό LED
Οικονομική, επαγγελματική οθόνη για καθημερινή χρήση.

Απολαύστε ποιοτικές λειτουργίες
παρουσίασης σε τιμή που δεν
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό
σας με την οθόνη HP V193 47,0 cm
(18,5") με οπισθοφωτισμό LED. Η
οθόνη αυτή είναι κομψή, λεπτή, σε
διαστάσεις που εξοικονομούν
χώρο και προσφέρεται σε
απίστευτα χαμηλή τιμή.

Λειτουργίες παρουσίασης επαγγελματικού επιπέδου.
● Εξασφαλίστε ευκρινή, καθαρή προβολή των εγγράφων και των email σας με ανάλυση 1366 x 768, δυναμική
αναλογία αντίθεσης 5M:1 και χρόνο απόκρισης 5 ms σε οθόνη διαγωνίου 47,0 cm (18,5").1 Συνδέστε γρήγορα
και εύκολα τις συσκευές σας με την είσοδο VGA.
Οικονομική, κομψή και συμπαγής.
● Δημιουργήστε θετική εντύπωση και ελευθερώστε χώρο στο γραφείο χάρη στην εργονομική σχεδίαση που
συμπληρώνει τους υπολογιστές HP. Το εσωτερικό τροφοδοτικό σάς βοηθάει να διατηρείτε τον χώρο εργασίας
σας τακτοποιημένο.
Σχεδίαση με γνώμονα το περιβάλλον.
● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος με την έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση που έχει
πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT® Silver.2 Η οθόνη διαθέτει επίσης οπισθοφωτισμό χωρίς υδράργυρο και
γυαλί οθόνης χωρίς αρσενικό.

Φύλλο δεδομένων

Οθόνη ΗΡ V193 18,5 ιντσών με οπισθοφωτισμό LED Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

G9W86AA; G9W86AS; G9W86AT

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

47,0 cm (18,5")

Γωνία θέασης

90° οριζόντια, 65° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

200 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

600:1 στατική, 5000000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

5 ms ενεργ./απενεργ.1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

1366 x 768

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

1366 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480

Χαρακτηριστικά οθόνης

αντιθαμβωτική, plug-and-play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED

Χειριστήρια

Μενού, μείον ("-"), συν ("+"), OK, λειτουργία

Σήμα εισόδου

1 VGA

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

17 W (μέγιστη), 15 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή)

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 44,14 x 18,9 x 33,86 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 44,14 x 4,54 x 27,77 cm
x Υ)
Βάρος

2,7 kg
(Με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +20°

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο, γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Με πιστοποίηση ENERGY STAR®
ενέργειας
Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Οθόνη ΗΡ V193 18,5 ιντσών με οπισθοφωτισμό LED
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Μονός βραχίονας οθόνης HP

Ο Βραχίονας οθόνης HP είναι το ιδανικό επιτραπέζιο αξεσουάρ για την εργασία σας. Κομψός και σύγχρονος, ο
Βραχίονας οθόνης HP έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει τον τρόπο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: BT861AA

Βάση HP Integrated Work
Center για επιτραπέζιο
υπολογιστή Ultra Slim και
Thin Client

Η Βάση HP Integrated Work Center είναι σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων χώρων χωρίς
συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, φιλοξενώντας έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq 6005
Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιν.* (43,18 έως
60,96 cm) (για τη συμβατότητα ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA. * Οθόνες HP με
βάρος 3,4 kg έως 4,8 kg (7,5 έως 10,5 λίβρες).

Αριθμός προϊόντος: E8H16AA

Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης οθόνης LCD
HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και
άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας
τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Ενσωματωμένο κέντρο
εργασίας HP για επιτραπέζιο
υπολογιστή Mini και Thin
Client

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τους μικρούς χώρους εργασίας με έναν επιτραπέζιο HP IWC Mini/Thin Client που σας
επιτρέπει να δημιουργήσετε μια συμπαγή επιτραπέζια λύση, συνδυάζοντας μια οθόνη με έναν επιτραπέζιο HP Mini, HP
Thin Client ή HP Chromebox και με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εισόδους από την πρόσοψη.

Κλειδαριά ασφαλείας HP
Business PC

Αυτή η εύχρηστη συσκευή διασφαλίζει την ακινητοποίηση του desktop PC κλειδώνοντας το κάλυμμα του σκελετού και
ασφαλίζοντάς το σε σταθερό σημείο. Το ατσάλινο καλώδιο έχει επίσης σχεδιαστεί, ώστε να αποτρέπει τη μη
εξουσιοδοτημένη αφαίρεση του πληκτρολογίου, της οθόνης και όλων των περιφερειακών.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Αριθμός προϊόντος: G1V61AA

Αριθμός προϊόντος: PV606AA

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.
Αριθμός προϊόντος: UD950E
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Οθόνη ΗΡ V193 18,5 ιντσών με οπισθοφωτισμό LED
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1
2

Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
EPEAT® Silver, όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα απεικόνισης. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1

Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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