Veri sayfası

HP ProDisplay P232 58,4 cm (23") Monitör
Büyük ekranda profesyonel düzeyde sunum.

Günlük iş üretkenliğinize yönelik
olarak son derece uygun bir fiyata
şık bir tasarım, temel sunum
özellikleri ve gelişmiş bağlantı
sağlayan HP ProDisplay P232
Monitör ile HP Pro bilgisayarınızdaki
içerikleri 58,4 cm (23") diyagonal
ekrana yansıtın.

FHD görüntüleme için yüksek hızlı bağlantı.
● Göz alıcı FHD görüntü kalitesi, ultra hızlı grafik yenileme ve tek bir bilgisayardan birden fazla monitör bağlantısını
da destekleyen DisplayPort bağlantısıyla canlı renkler elde edin. VGA konektörüyle eski aygıt uyumluluğu elde
edin.
Verimli, kullanımı kolay bir çalışma alanı oluşturun
● HP Mini Masaüstü, HP Chromebox veya belirli HP İnce İstemcilerinizi doğrudan ekranın arkasına bağlayın.1
Tümleşik güç kaynağı ve kablo yönetimi özellikleriyle ortamı düzenli tutun.
Çevreye duyarlı tasarım.
● ENERGY STAR® ve TCO (Toplam Edinim Maliyeti) sertifikalı ve EPEAT® Gold kayıtlı olan akıllı, enerji tasarrufu
sağlayan, düşük halojenli2 tasarım ile güç tüketiminizi azaltarak maliyetlerinizi düşürün.3
Ek özellikler
● 1920 x1080 çözünürlük, 5 ms yanıt süresi ve 1000:1 kontrast oranına sahip 58,4 cm (23") diyagonal ekranda
tüm içeriklerinizin keyfini canlı, net HD renklerle çıkarın.4
● Tek bir ayağın kapladığı yerde iki ekranı tutabilen HP Ayarlanabilir İkili Ekran Ayağı dahil olmak üzere 100 mm
VESA düzeneğiyle sunulan montaj seçenekleri5 sayesinde masanızın üstünde yer açın. Ayağa ihtiyacınız yoksa
sadece ana birim modelini5 tercih edin.
● Ekranınız tasarlanmış kapsamlı çözüm seçenekleriyle5 özelleştirin.
● HP Display Assistant yazılımıyla ekranı çalışma şeklinize göre düzenleyin.
● BT yatırımınız üç yıllık standart sınırlı garantiyle, dengeli bir ürün yaşam döngüsüyle ve en az bir yıllık ürün
kullanım ömrüyle desteklendiğinden içiniz rahat olsun. Korumanızı standart sınırlı garantinin ötesine taşımak için
HP Care Pack Hizmetleri6 ekleyin.
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HP ProDisplay P232 58,4 cm (23") Monitör Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

K7X31AA, K7X31AT, K7X31AS

Ürün rengi

Siyah

Monitör boyutu (diyagonal)

58,4 cm (23 inç)

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı TN

Etkin Panel Alanı

509,2 x 286,4 mm;

Izlenebilir açı

170° yatay; 160° dikey

Parklaklık

250 g/m²1

Kontrast oranı

1000:1 statik; 5000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

5 ms açma/kapama1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Dil seçimi; LED Arka Aydınlatması; Ekran denetimleri; Tak ve Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir

Kullanıcı denetimleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+") /Kaynak; Tamam/Otomatik; Güç

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile)

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Etkin Panel Alanı: 509,2 x 286,4 mm; Güç tüketiminin açıklaması: 30 W (maksimum), 24 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 54,86 x 5,5 x 34,63 cm
G x D)
Ağırlık

4 kg
(Ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 - +22°;

Belgeler ve Uyumluluk

CE; CB; KC/KCC; NOM; ICES; TUV; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Sertifikalı; VCCI; FCC; RCM; BSMI; Vietnam MEPS;
Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; WEEE

Çevre koruma

Arsenik içermeyen ekran camı; Civa içermeyen ekran arka ışıkları; Düşük halojen2

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı

Kutudakiler

AC güç kablosu; VGA kablosu; DisplayPort kablosu; HP Display Assistant yazılımı; CD (kullanım kılavuzu, garanti, sürücüler içerir)

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP ProDisplay P232 58,4 cm (23") Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Çift Çıkışlı USB Grafik
Adaptörü

Bilgisayarınıza tek bir USB 3.0 B bağlantısı ile görüntülerde yüksek çözünürlük sağlayan DVI-I ve DisplayPort çıkışlarına
sahip HP Çift Çıkışlı USB Grafik Adaptörü'nün sunduğu çift monitör kurulumu sayesinde ekran kalitesini ve üretkenliği
artırın.

Ürün numarası: C5U89AA

Ultra İnce Masaüstü
Bilgisayar ve İnce İstemci için
HP Entegre İş Merkezi Standı

HP Tümleşik İş Merkezi Sehpası; HP Compaq 6005 Pro veya 8000 Serisi HP Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar veya HP İnce
İstemci ve VESA standart bağlantı parçasına sahip çoğu HP 17-24-inç (43,18 - 60,96 cm) LCD monitörler (lütfen
uyumluluk için Hızlı Teknik Özelliklere bakın) için performans veya üretkenlikten ödün vermeden sınırlı masa alanının en
verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olacak biçimde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: E8H16AA

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 ProDisplay Yardımcı
Sehpa

HP ProDisplay Monitör ile istediğiniz platformu birleştirerek küçük bir masaüstü çözümü oluşturmanıza olanak sağlayan
HP ProDisplay Yardımcı Sehpa sayesinde küçük çalışma alanlarından en iyi şekilde yararlanın.

HP LCD Hoparlör Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak üzere tam multimedya destek özellikleri
eklemek için monitörünüzün ön yüzeyine sorunsuzca bağlayın.

Ürün numarası: G1V61AA

Ürün numarası: J7V21AA

Ürün numarası: NQ576AA

HP 5 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Standart Monitör
Donanım Desteği

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

HP Care Pack Hizmetleri, içinizin rahat olması ve çalışmalarınızın aksamaması için garantinizin kapsamını genişletmek
amacıyla yükseltilmiş hizmet düzeyleri sunar.
Ürün numarası: U7935E
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HP ProDisplay P232 58,4 cm (23") Monitör
Mesaj Altbilgileri
Ayrı olarak satılan HP Quick Release gerektirir. Tam aygıt ve ince istemci uyumluluğu için ürünün Hızlı Teknik Özelliklerine bakın.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.
4 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans değişiklik gösterebilir.
5 Her aksesuar ayrı satılır. Montaj donanımı ayrı satılır. Yalnızca ana birimli model ayrı satılır.
6 HP Care Pack Hizmetleri ayrı satılır. HP Care Pack Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar geçerli
olabilir. Ayrıntılar için bkz. www.hp.com.tr/carepack. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma esnasında Müşteriye bildirilen HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca başka yasal
haklara sahip olabilir ve HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2

Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Belirli
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