Adatlap

HP V193 18,5 hüvelykes, LED-es hátsó megvilágítású
monitor
A mindennapos, kedvező árú üzleti kijelző.

A HP V193 47,0 cm (18,5 hüvelyk)
képátlójú, LED-es hátsó
megvilágítású monitorral minőségi
bemutatókat tarthat megfizethető
áron. A karcsú és vékony, kompakt,
helytakarékos képernyőméretű
monitor hihetetlenül kedvező áron
érhető el.

Üzleti szintű bemutató funkciók.
● Az 1366 x 768 felbontású, 5 000 000:1 dinamikus kontrasztarányú és 5 ezredmásodperc válaszidejű, 47,0 cm
(18,5 hüvelyk) átmérőjű képernyőn élesen és tisztán jelenítheti meg a dokumentumokat és e-maileket.1
Egyszerűen és gyorsan csatlakoztatható a VGA-bemenettel rendelkező egyéb eszközökhöz.
Gazdaságos, stílusos és kompakt.
● A stílusos kivitelű, kis helyigényű és megfizethető árú kijelző kiválóan kiegészíti a HP számítógépeket, és mindig
jó benyomást kelt. A belső tápellátás révén rendezett munkaterületet alakíthat ki.
Környezettudatos tervezés.
● Az ENERGY STAR® és EPEAT® Silver minősítésű intelligens és energiatakarékos kialakításnak köszönhetően
csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeket.2 A kijelző higanymentes háttérvilágítással és arzénmentes
üveggel rendelkezik.
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HP V193 18,5 hüvelykes, LED-es hátsó megvilágítású monitor Műszaki jellemzők
táblázata

Termékszám

G9W86AA; G9W86AS; G9W86AT

Képernyőméret (átlós)

47,0 cm (18,5")

Megtekintési szög

90° vízszintes; 65° függőleges

Fényerő

200 cd/m²1

Kontrasztarány

600:1 statikus; 5 000 000:1 dinamikus1

Válaszarány

5 ms be/ki1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

1366 x 768

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; LED-es háttérvilágítás

Felhasználói vezérlők

Menü; Mínusz („-”); Plusz („+”); OK; Tápellátás

Bemeneti jel

1 VGA

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

17 W (maximális), 15 W (jellemző) 0,5 W (készenléti)

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

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

Méretek állvány nélkül (Szé x 44,14 x 4,54 x 27,77 cm
Mé x Ma)
Súly

2,7 kg
(Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 és +20° között

Környezeti

Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítés

Garancia

1 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP V193 18,5 hüvelykes, LED-es hátsó megvilágítású monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP szimpla monitorkar

A HP egykaros monitorkar a tökéletes munkahelyi asztali kiegészítő. A karcsú és áramvonalas HP egykaros monitorkar
kiegészíti a munkastílusát.

Termékszám: BT861AA

HP integrált Work Center
állvány ultravékony asztali
géphez és vékony klienshez

A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet,
mindezt a teljesítmény és a hatékonyság feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro számítógép, 8000
sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes* (43,18–60,96
cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú
rögzítőkonzolokat tartalmaz. * 3,4–4,8 kg tömegű HP monitorok.

Termékszám: E8H16AA

HP LCD Monitor gyorskioldó
rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP integrált munkaközpont
asztali mini számítógéphez
és vékonyklienshez

Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy
kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő és egy HP asztali mini számítógép, HP vékonykliens
vagy HP Chromebox egyesítésével, és kényelmes elülső hozzáférést biztosít minden bemenethez.

HP Business PC biztonsági
zár

Ez a praktikus eszköz a váz fedelének lezárásával és szilárd ponthoz rögzítésével biztosítja, hogy asztali PC-je ott marad,
ahol hagyta. Az acél kábelhurok a billentyűzet, monitor és a perifériák illetéktelenek általi eltulajdonítását is
megakadályozni hivatott .

Termékszám: G1V61AA

Termékszám: PV606AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a helyszíni
javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: UD950E
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HP V193 18,5 hüvelykes, LED-es hátsó megvilágítású monitor
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1

Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
termék EPEAT® Silver minősítésű modelljei ott érhetők el, ahol a HP kereskedelmi kijelzőtermékeket jegyez be. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.
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Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1

Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.
További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Egyesült Államokban bejegyzett jelzések.
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