Taulukot

HP V193, 18,5-tuumainen LED-taustavalaistu näyttö
Päivittäiseen käyttöön tarkoitettu edullinen yritysnäyttö.

Saat laadukkaat
esitysominaisuudet hinnalla, joka ei
kaada budjettiasi, 47 cm:n (18,5
tuuman) LED-taustavalaistulla HP
V193 -näytöllä, joka on tyylikäs,
ohut ja pienikokoinen sekä erittäin
edullinen.

Yritysluokan esitysominaisuudet.
● Näet asiakirjat ja sähköpostin selkeästi, sillä 47,0 cm:n (18,5 tuuman) näytön resoluutio on 1 366 × 768,
dynaaminen kontrastisuhde 5 milj. : 1 ja vasteaika on 5 ms.1 Se on helppo ja nopea yhdistää laitteisiin VGA-tulon
ansiosta.
Edullinen, tyylikäs ja pienikokoinen.
● Tee hyvä vaikutus ja pidä työpöytäsi järjestyksessä tällä pienikokoisella laitteella, joka täydentää HP-tietokoneesi.
Lisäksi sisäinen verkkolaite auttaa pitämään työtilan siistinä.
Suunnittelua ympäristöä ajatellen.
● Vähennä virrankulutusta ja kustannuksia älykkäällä, energiatehokkaalla laitteella, jolla on ENERGY
STAR®-hyväksyntä sekä EPEAT® Silver -rekisteröinti.2 Lisäksi näytön taustavalo on elohopeatonta ja näytön lasi
arseenitonta.
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HP V193, 18,5-tuumainen LED-taustavalaistu näyttö Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

G9W86AA; G9W86AS; G9W86AT

Näytön koko (lävistäjä)

47,0 cm (18,5")

Katselukulma

90°, vaaka; 65°, pysty

Kirkkaus

200 cd/m²1

Kontrastisuhde

staattinen 600:1; dynaaminen 5 000 000 : 11

Vasteaikasuhde

5 ms (päälle/pois)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 366 x 768

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; Plug and Play; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; Säätimet näytössä; LED-taustavalaistus

Käyttäjätoiminnot

Valikko; Miinus (-); Plus (+); OK; Virta

Sisääntulosignaali

1 VGA

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

17 W (enintään), 15 W (normaali), 0,5 W (valmiustilassa)

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

44,14×18,9×33,86 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 44,14×4,54×27,77 cm
(l × s × k)
Paino

2,7 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Pystykallistus: -5 – 20 °

Ympäristö

elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu sisältää yhden vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n yhden näytön
telinevarsi

HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden
näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

HP Integrated Work Center
-jalusta Ultra Slim Desktop
ja Thin Clientille

HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai
tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet
sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24 tuuman) HP:n nestekidenäytöt (katso tiedot
yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden
paino on 3,4–4,8 kg.

Tuotenumero: BT861AA

Tuotenumero: E8H16AA

HP:n LCD-näytön Quick
Release -toiminto

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n integroitu työkeskus
minipöytätietokoneille ja
Thin Client -päätteille

Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda
pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP
Chromebox -tietokoneeseen, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

HP Business PC Security
turvalukko

Tämä kätevä laite varmistaa pöytätietokoneesi paikallaanpysyvyyden lukitsemalla alustan kannen ja kiinnittämällä sen
kiinnityspisteeseen. Terässilmukkakaapeli on suunniteltu myös estämään näppäimistön, monitorin ja muiden
oheislaitteiden valtuuttamaton poistaminen.

Tuotenumero: G1V61AA

Tuotenumero: PV606AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UD950E

Taulukot

HP V193, 18,5-tuumainen LED-taustavalaistu näyttö
Viestin alaviitteet
1
2

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
EPEAT® Silver alueilla, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista.
ENERGY STAR® ja ENERGY STAR® -merkki ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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