Dataark

HP ProDisplay P242va 24"-skærm (61 cm)
Vigtige funktioner i en stor skærmstørrelse.

Giv indholdet fra din HP Pro-pc
plads til at bevæge sig på en
ekstrastor HP ProDisplay
P242va-skærm – en elegant
skærm, der har uundværlige
billedgengivelsesfunktioner og
avancerede tilslutningsmuligheder,
så du får den bedste produktivitet i
din virksomhed til en særdeles
overkommelig pris.

Fantastisk skærmfront.
● Få klar og tydelig billedkvalitet til alt dit indhold på denne 24"-skærm (61 cm) med 1920 x 1080-opløsning og et
kontrastforhold på 3000:1.1Visningsvinkler på 178 grader betyder, at alle let kan se skærmen.
Højhastighedsforbindelse til billeder i FHD.
● Du får fantastisk FHD-billedkvalitet, ultrahurtig grafik og levende farver med DisplayPort-kablet, der også
understøtter tilslutning af flere skærme til én pc. Med VGA-kablet får du kompatibilitet med ældre enheder.
Skab en effektiv arbejdsplads, der er nem at benytte.
● Du kan slutte en HP Desktop Mini, HP Chromebox eller en række af HP's tynde klienter til direkte bag på
skærmen.2 Med den integrerede strømforsyning og kabelstyring er der orden på tingene.
Yderligere funktioner
● Reducer strømforbruget, og vær med til at sænke omkostningerne med et intelligent, energieffektivt design med
lavt halogenindhold, der er ENERGY STAR®- og TCO-certificeret og EPEAT® Gold-registreret.4
● Få mere plads på skrivebordet med monteringsmuligheder5 takket være det 100 mm VESA-mønster, herunder
HP's justerbare stativ med plads til to skærme på én fod. Vælg den skærmbaserede model5, hvis du ikke har brug
for et stativ.
● Du kan brugerdefinere en samlet løsning med funktioner5, der er tilpasset din skærm.
● Med HP Display Assistant-softwaren kan du tilpasse skærmbilledet til din arbejdsrutine.
● Du kan nu slappe af, vel vidende, at it-investeringen understøttes af en 3-års begrænset standardgaranti og en
stabil produktlevetid på minimum et år. Tilføj HP's Care Pack-tjenester6, hvis din beskyttelse skal udvides ud over
standardgarantierne.
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HP ProDisplay P242va 24"-skærm (61 cm) Specifikationstabel

Produktnummer

K7X32AA; K7X32AS; K7X32AT

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

61 cm (24")

Skærmtype

VA med LED-bagbelysning

Panelets aktive område

531,36 x 298,89 mm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsforhold

8 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Understøttede opløsninger

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Skærmegenskaber

Refleksfri; Valg af sprog; LED-baggrundslys; Betjeningsknapper på skærmen; Plug-and-Play; Kan programmeres af brugeren

Brugerbetjening

Menu; Minus ("-"); Plus ("+") /indgang; OK/auto Strømforsyning

Indgangssignal

1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (med HDCP-understøttelse); 1 HDMI (med HDCP-understøttelse)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Klasse for energieffektivitet: A; Panelets aktive område: 531,36 x 298,89 mm; Strømforbrug i tændt tilstand: 24 W; Årligt energiforbrug: 35 kWh;
Strømforbrug (standby): 0,38 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,19 W; Strømforbrug - beskrivelse: 32 W (maksimum), 25 W (typisk), 0,5 W (standby);
Skærmopløsning: 1920 x 1080

Mål inklusive stander (B x D x 57,12 x 19,12 x 41,64 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

57,12 x 5,5 x 35,55 cm

Vægt

3,6 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +22°

Certificering og
overensstemmelser

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS;
Australian-New Zealand MEPS; WEEE

Miljømæssigt

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig2

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret

Kassens indhold

Strømledning; VGA-kabel; DisplayPort-kabel; HP Display Assistant-software; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere)

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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HP ProDisplay P242va 24"-skærm (61 cm)
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Dual Output
USB-grafikadapter

Øg antallet af skærme og produktiviteten med en konfiguration med to skærme vha. HP's USB-grafikadapter med
dobbeltudgang, som har DVI-I- og DisplayPort-udgange til høje opløsninger via en enkelt USB 3.0 B-forbindelse til pc'en.

HP stativ til integreret
driftscenter til ultraslank
desktop og tynd klient

HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på
kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en stationær og ultraslank HPpc i 8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24" (43,18 til 60,96 cm) LCD-skærme (se
kompatibilitetslisten i specifikationerne) med VESA-standardmonteringskonsoller.

Produktnummer: C5U89AA

Produktnummer: E8H16AA

HP Quick Release-beslag

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP ProDisplay-stativkit

Med et HP ProDisplay-stativkit, som fås til en overkommelig pris, kan du udnytte små arbejdspladser optimalt, fordi det
er en kompakt løsning, hvis du kombinerer det med en HP ProDisplay-skærm med en platform efter eget valg.

Produktnummer: J7V21AA

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder
stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack Services tilbyder opgraderinger, så du kan forlænge din garanti og vide, at dit system altid kører optimalt.
Produktnummer: U7935E

Dataark

HP ProDisplay P242va 24"-skærm (61 cm)
Fodnoter
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Kræver HP Quick Release, der sælges separat. I oversigten over produktets specifikationer kan du finde de nøjagtige kompatibilitetskrav for pc'er og tynde klienter.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
4 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.
5 Alt tilbehør sælges separat. Monteringshardware sælges separat. Model kun med hoved sælges separat.
6 HP Care Pack-tjenester sælges separat. Tjenesteniveauer og svartider for HP Care Pack-tjenester afhænger af din geografiske placering. Tjenesten begynder på datoen for hardwarekøbet. Visse restriktioner og
begrænsninger er gældende. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HPs tjenester er omfattet af HPs gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere
lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HPs vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller den begrænsede HP-garanti, der følger med
HP-produktet.
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Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1Alle
2

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument.
ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-logoet er registrerede varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency.
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