Taulukot

HP ProDisplay P232 -näyttö, 58,4 cm (23 tuumaa)
Suuri näyttö ammattilaislaatuisiin esityksiin.

Esitä HP Pro -PC-tietokoneesi
sisällöt lävistäjältään 58,4 cm:n (23
tuuman) HP ProDisplay P232
-näytöllä, jossa on yrityksen
päivittäisen tuottavuuden kannalta
keskeiset esitysominaisuudet ja
monipuoliset
liitäntämahdollisuudet ja joka on
hinnaltaan edullinen.

Nopea yhteys täysteräväpiirtokuvaa varten.
● Koe upea täysteräväpiirtoinen kuvanlaatu, erittäin nopea grafiikkojen päivitys ja eloisat värit
DisplayPort-liitännän ansiosta – liitäntä tukee myös useiden näyttöjen liittämistä yhteen PC-tietokoneeseen.
VGA-liitännän ansiosta myös vanhojen laitteiden liittäminen onnistuu.
Luo tehokas ja helppokäyttöinen työtila.
● Kiinnitä HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallit) suoraan näytön taakse.1 Työtila pysyy
siistinä sisäisen virtalähteen ja johtojenhallintaominaisuuksien avulla.
Suunnittelua ympäristöä ajatellen.
● Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kulujasi käyttämällä älykästä, energiaa säästävää ja vähähalogeenista2
näyttöä, joka on ENERGY STAR®- ja TCO-sertifioitu ja EPEAT® Gold -rekisteröity.3
Lisäominaisuudet
● Voit nauttia sisällöstä tarkoin, täysteräväpiirtoisin värein lävistäjältään 58,4 cm:n (23 tuuman) näytöltä, jonka
kuvatarkkuus on 1920x1080, vasteaika 5 millisekuntia ja kontrastisuhde 1 000:1.4
● Vapauta arvokasta pöytätilaa 100 mm:n VESA-vakiokuvion mahdollistamilla asennusvaihtoehdoilla5, kuten HP:n
säädettävällä kahden näytön telineellä, joka pitää kahta näyttöä yhden jalustan viemässä tilassa. Valitse pelkän
näytön malli5, jos et tarvitse jalustaa.
● Mukauta kokonaisratkaisua näyttöäsi varten kehitetyillä ominaisuuksilla5.
● Suunnittele näyttö työtapasi mukaiseksi HP Display Assistant -ohjelmiston avulla.
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen.
Lisäksi tuotteilla on vakaa elinkaari, ja ne kestävät käytössä vähintään yhden vuoden. Voit myös hankkia HP Care
Pack -palveluvalikoimasta6 lisätukea, joka on laajempi kuin rajoitetut vakiotakuut.
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Tuotenumero

K7X31AA, K7X31AT, K7X31AS

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

58,4 cm (23 tuum.)

Näyttötyyppi

TN, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

509,2×286,4 mm;

Katselukulma

170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

5 ms (päälle/pois)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Tuetut kuvatarkkuudet

1 920 × 1 080; 1 680 × 1 050; 1 600 × 900; 1 440 × 900; 1 280 × 1 024; 1 280 × 800; 1 280 × 720; 1 024 × 768; 800×600; 640×480

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug-and-Play; käyttäjän ohjelmoitavissa

Käyttäjätoiminnot

Valikko; Miinus ( - ); Plus ( + ) / Lähde; OK/Auto; Virta

Sisääntulosignaali

1 VGA-portti; 1 DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki)

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Paneelin aktiivinen alue: 509,2×286,4 mm; Virrankulutuksen kuvaus: 30 W (enintään), 24 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1
080

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

54,86×18,5×40,83 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 54,86×5,5×34,63 cm
(l × s × k)
Paino

4 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5° – +22°

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

CE; CB; KC/KCC; NOM; ICES; TUV; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO-hyväksyntä; VCCI; FCC; RCM; BSMI; MEPS
(Vietnam); MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); WEEE

Ympäristö

Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen2

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Pakkauksen sisältö

Virtajohto; VGA-johto; DisplayPort-johto; HP Display Assistant -ohjelmisto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet)

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Dual Output USB
-grafiikkasovitin

Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä
yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

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

HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajallisen 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 standardien mukaisilla VESA-kiinnitysaukoilla varustetut, lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n (17–
24 tuuman) HP:n nestekidenäytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta QuickSpecs-tiedoista).

Tuotenumero: C5U89AA

Tuotenumero: E8H16AA

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 ProDisplay Companion
-jalusta

Maksimoi pienten työtilojen tarjoama tila edullisella HP ProDisplay Companion -jalustalla, jonka avulla voit luoda
pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä HP ProDisplay -näytön ja haluamasi alustan.

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden
äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: G1V61AA

Tuotenumero: J7V21AA

Tuotenumero: NQ576AA

HP:n 5 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack -palvelut sisältävät parannettuja palveluita, joilla tehostamme takuusi. Voit olla rauhallisin mielin ja toimia
tehokkaasti.
Tuotenumero: U7935E
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Viestin alaviitteet
Edellytyksenä erikseen hankittava HP Quick Release -kiinnike. Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat tiedot PC-tietokoneen ja Thin Client -työaseman yhteensopivuudesta.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.
4 Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
5 Lisävarusteet hankittava erikseen. Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen. Vain näyttöosan sisältävä malli on hankittava erikseen.
6 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia,
joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
1
2
3

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 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 Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston rekisteröimiä tavaramerkkejä.
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