Podatkovni list

58,4-cm (23-palčni) monitor HP ProDisplay P232
Celozaslonska predstavitev razreda Pro.

Predvajajte vsebino iz računalnika
HP Pro PC na zaslonu z diagonalo
58,4 cm (23 palcev) z monitorjem
HP ProDisplay P232 z elegantno
zasnovo in bistvenimi
predstavitvenimi funkcijami ter
napredno povezljivostjo za
vsakdanjo poslovno storilnost po
zelo ugodni ceni.

Hitra povezava za sliko v visoki ločljivosti.
● Doživite vrhunsko kakovost slike v visoki ločljivosti, izjemno hitro osveževanje grafike in žive barve vmesnika
DisplayPort, ki podpira tudi možnost povezave več monitorjev iz enega računalnika. Na priključek VGA lahko
priključite starejše naprave.
Ustvarite učinkovit, preprosto obvladljiv delovni prostor.
● HP Desktop Mini, HP Chromebox ali izbrane modele HP Thin Client lahko priključite neposredno za zaslonom.1
Vzdržujte red z vgrajenimi funkcijami napajanja in upravljanja kablov.
Oblikovano s skrbjo za okolje
● Zmanjšajte porabo energije in znižajte stroške s pametno, energijsko učinkovito izdelavo zaslona z nizko
vsebnostjo halogena2, ki izpolnjuje standarde ENERGY STAR®, TCO in EPEAT® Gold.3
Dodatne funkcije
● Uživajte v čistem, jasnem barvnem prikazu vsebine v visoki ločljivosti na monitorju z diagonalo 58,4 cm (23
palcev), ločljivostjo 1920 x1080, odzivnim časom 5 ms in razmerjem kontrasta 1000 : 1.4
● Sprostite dragocen prostor na mizi z možnostmi stojala5, ki jih omogoča 100-mm vzorec VESA, vključno s
HP-jevim prilagodljivim stojalom za dva zaslona, na katero lahko postavite dva zaslona. Če ne potrebujete
stojala, izberite model, ki nudi samo glavo5.
● Prilagodite celotno rešitev z možnostmi5, zasnovanimi za vaš zaslon.
● S programom HP Display Assistant lahko uporabo zaslona prilagodite svojim potrebam.
● Vaša investicija v informacijsko tehnologijo je podprta s triletno standardno omejeno garancijo in stabilnim
življenjskim ciklom izdelka ter minimalno enoletno življenjsko dobo. Če želite poleg standardne omejene
garancije še dodatno zaščito, dodajte še pakete storitev HP Care Pack6.
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58,4-cm (23-palčni) monitor HP ProDisplay P232 Tabela specifikacij

Številka izdelka

K7X31AA, K7X31AT, K7X31AS

Barva izdelka

Črno

Velikost zaslona (diagonala)

58,4 cm (23”)

Vrsta prikaza

TN w/osvetlitev LED

Aktivno območje plošče

509,2 x 286,4 mm;

Kot gledanja

170° vodoravno; 160° navpično

Svetlost

250 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 11

Razmerje odzivov

5 ms vkl/izkl1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Podprte ločljivosti

1920 X 1080; 1680 X 1050; 1600 X 900; 1440 X 900; 1280 X 1024; 1280 x 800; 1280 X 720; 1024 X 768; 800 X 600; 640 X 480

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; Izbira jezika; Osvetlitev LED od zadaj; Zaslonski kontrolniki; Plug and Play; Uporabniško nastavljiv

Nadzor uporabnika

Meni; Minus ("-"); Plus ("+") /Vir; OK/Auto; Napajanje

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 DisplayPort 1.2 (s podporo HDCP)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Aktivno območje plošče: 509,2 x 286,4 mm; Opis porabe energije: 30 W (največ), 24 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1920 x
1080

Mere s stojalom (Š × G × V)

54,86 x 18,5 x 40,83 cm

Mere brez stojala (Š × G × V)

54,86 x 5,5 x 34,63 cm

Teža

4 kg
(S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od -5° do +22°

Certifikat in skladnost

CE; CB; KC/KCC; NOM; ICES; TUV; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; Potrdilo TCO; VCCI; FCC; RCM; BSMI; Vietnam MEPS;
Avstralija-Nova Zelandija MEPS; WEEE

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi2

Ustreznost za električno
učinkovitost

Certifikat ENERGY STAR®

Vsebina škatle

Napajalni kabel za izmenični tok; Kabel VGA; Kabel DisplayPort; Programska oprema HP Display Assistant; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo,
gonilnike)

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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58,4-cm (23-palčni) monitor HP ProDisplay P232
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Grafični vmesnik HP Dual
Output USB

Povečajte vrednost svoje zaslonske naložbe in storilnost z nastavitvijo dveh monitorjev ter grafičnim vmesnikom HP Dual
Output USB, vključno z izhodnima priključkoma DVI-I in DisplayPort, ki omogočata predvajanje vsebin z visoko ločljivostjo
prek enotne povezave USB 3.0 B z osebnim računalnikom.

Številka izdelka: C5U89AA

HP-jevo vgrajeno stojalo za
delovno središče za
ultratanek namizni
računalnik in za lahkega
odjemalca

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za izredno tanke namizne računalnike HP Compaq 6005 Pro
ali serije 8000, lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno diagonalo1 (43,18–60,96 cm) (za
združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in omogoča največji izkoristek prostora na mizi, ne da bi se
morali odrekati zmogljivosti ali storilnosti.

HP-jevo vgrajeno delovno
središče za Desktop Mini in
Thin Client

Izkoristite majhne delovne površine z napravo Desktop Mini/lahkim odjemalcem HP IWC, ki vam pomaga ustvariti
kompaktno rešitev namizja, tako da združite zaslon in napravo HP Desktop Mini, lahki odjemalec HP ali napravo HP
Chromebox ter pridobite dostop do vseh vhodov s sprednje strani.

Stojalo HP ProDisplay
Companion

Povečajte majhne delovne prostore s cenovno dostopnim stojalom HP ProDisplay Companion, ki omogoča kompaktno
namizno rešitev z združitvijo monitorja HP ProDisplay in želene platforme.

Nastavek HP LCD Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo
zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: E8H16AA

Številka izdelka: G1V61AA

Številka izdelka: J7V21AA

Številka izdelka: NQ576AA

HP-jeva 5-letna podpora za
storitev popravila monitorja
na kraju uporabe z izvedbo
naslednji delovni dan

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Storitve HP Care Pack ponujajo višje ravni storitev, ki izboljšujejo vaše garancijsko kritje, da boste popolnoma brez skrbi in
da boste lahko nemoteno delali.
Številka izdelka: U7935E
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58,4-cm (23-palčni) monitor HP ProDisplay P232
Opombe k sporočilom
Zahteva nosilec HP Quick Release, naprodaj posebej. Za natančne informacije o združljivosti z osebnim računalnikom in tankim odjemalcem glejte Kratke specifikacije izdelka.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.
Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po posameznih državah obiščite spletno mesto www.epeat.netfor.
4 Vse specifikacije zmogljivosti so običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; Dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
5 Vsak dodatek je naprodaj posebej. Oprema za montažo je naprodaj posebej. Model samo z glavo je naprodaj posebej.
6 Storitve HP Care Pack so naprodaj posebej. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na trenutno lokacijo uporabe. Storitve lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme.
Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Za podrobnosti obiščite spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi pogoji in določila za storitev, ki jih je stranka dobila oz. s katerimi se je seznanila ob nakupu. V
skladu z veljavno lokalno zakonodajo ima lahko stranka dodatne, z zakonom določene pravice, na katere ne vplivajo HP-jevi pogoji in določila za storitev ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP.
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Tehnične specifikacije zanikanja
1
2

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške
napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
ENERGY STAR® in oznaka ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja.
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