Veri sayfası

HP V193 18,5 inç LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör
Uygun maliyetli günlük iş amaçlı monitör

HP V193 47 cm (18,5 inç) LED
Arkadan Aydınlatmalı Monitör ile ,
inanılmaz derecede düşük bir fiyata
küçük, yerden tasarruf sağlayan
ekran boyutuna sahip şık ve ince
profilli bir monitörden bütçenizi
sarsmayan bir fiyata yüksek kaliteli
sunum özelliklerine sahip olun.

İş standartlarına uygun sunum özellikleri.
● 1366 x 768 çözünürlük, 5M:1 dinamik karşıtlık oranı ve 5 ms tepki süresine sahip 47,0 cm (18,5 inç) diyagonal
boyutlu bu ekranda belgelerinizi ve e-postalarınızı canlı ve net bir şekilde görüntüleyin. 1 VGA girişi ile aygıtlarınıza
hızlı ve kolay bir şekilde bağlanın.
Uygun fiyatlı, şık ve kompakt.
● HP bilgisayarlarını tamamlayan ve az yer kaplayan bir tasarım ile iyi biri izlenim yaratın ve masanızın üstünde
daha fazla yer açın. Dahili güç kaynağı çalışma alanınızın düzenli kalmasını da sağlar.
Çevreye duyarlı tasarım.
● ENERGY STAR® onaylı, EPEAT® Silver tescilli, akıllı ve enerji tasarrufu sağlayan bu tasarım ile enerji tüketimini ve
maliyetlerinizi azaltın.2 Monitör ayrıca, cıva içermeyen arka ışıklara ve arsenik içermeyen ekran camına sahiptir.
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HP V193 18,5 inç LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

G9W86AA; G9W86AS; G9W86AT

Monitör boyutu (diyagonal)

47 cm (18,5 inç)

Izlenebilir açı

90° yatay; 65° dikey

Parklaklık

200 g/m²1

Kontrast oranı

600:1 statik; 5000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

5 ms açma/kapama1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

1366 x 768

Desteklenen çözünürlükler

1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 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

Kullanıcı denetimleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+"); OK; Güç

Giriş sinyali

1 VGA

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

17 W (maksimum), 15 W (tipik), 0,5 W (bekleme)

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 44,14 x 4,54 x 27,77 cm
G x D)
Ağırlık

2,7 kg
(Ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 - +20°

Çevre koruma

Cıva içermeyen ekran arka ışıkları; Arseniksiz ekran camı

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli

Garanti

1 yılla sınırlı parça ve işçilik hizmetini içeren 1 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP V193 18,5 inç LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Tekli Monitör Kolu

HP Tekli Monitör Kolu iş yaşamınız için mükemmel masaüstü aksesuarıdır. Şık ve pürüzsüz hatlarıyla HP Tekli Monitör Kolu
çalışma biçiminizi tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: BT861AA

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

Masaüstü Bilgisayar Mini ve
İnce İstemci için HP Tümleşik
İş Merkezi

Ekran ile HP Mini Masaüstü, HP İnce İstemci veya HP Chromebox aygıtınızı birleştirerek ve tüm girişlere önden rahat
erişim sağlayarak küçük bir masaüstü çözümü oluşturmanıza olanak tanıyan HP IWC Mini Masaüstü Bilgisayar/İnce
İstemci ile küçük çalışma alanlarından en iyi şekilde yararlanın.

HP Kurumsal PC Güvenlik
Kilidi

Bu kullanışlı cihaz, kasa kapağını kilitleyip bir sabitleme noktasına sabitleyerek masaüstü PC'nizin olduğu yerde kalmasını
sağlar. Ayrıca çelik halka kablo; klavye, monitör ve tüm çevre birimlerinin izinsiz yerinden alınmasını önleyecek şekilde
tasarlanmıştır.

Ürün numarası: G1V61AA

Ürün numarası: PV606AA

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

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

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: UD950E
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HP V193 18,5 inç LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör
Mesaj Altbilgileri
1
2

Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
HP'nin ticari görüntüleme ürünlerinin tescilli olduğu yerlerde EPEAT ® Silver. Ülkenizdeki kayıt durumu için www.epeat.net adresine bakın.

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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