Dataark

HP ProDisplay P242va-skjerm på 61 cm (24")
Grunnleggende funksjoner i en ekspansiv skjermstørrelse.

Gi ditt HP Pro-PC-innhold plass til å
breie seg på en ekstra stor HP
ProDisplay P242va-skjerm som
kan tilby nyttige
presentasjonsfunksjoner og
avanserte tilkoblingsmuligheter for
din daglige forretningsproduktivitet
til en veldig rimelig pris.

Nydelig front på skjermen.
● Få skarpe, klare bilder for alt innhold på skjermen på 61 cm (24") diagonalt med 1920 x 1080-oppløsning og
3000:1 kontrastforhold.1 178-graders visningsvinkel betyr at alle ser skjermen godt.
Høyhastighetstilkobling for FHD-bilder.
● Opplev imponerende FHD-bildekvalitet, svært rask grafikkoppdatering og virkelighetstro farger fra
DisplayPort-tilkoblingen, som også støtter tilkobling av flere skjermer fra én enkelt PC. Få kompatibilitet med
eldre enheter via VGA-kontakten.
Skap et arbeidsområde som er effektivt og enkelt å bruke.
● Fest din HP Desktop Mini, HP Chromebox eller bestemte HP tynnklient-modeller bak på skjermen.1 Hold ting
ryddige med en integrert strømforsyning og kabelstyringsfunksjoner.
Tilleggsfunksjoner
● Reduser strømforbruket og bidra til lavere kostnader med en intelligent, energieffektiv lavhalogen-design3 som
er ENERGY STAR®- og TCO-sertifisert og EPEAT® Gold-registrert.4
● Frigi verdifull plass på skrivebordet med monteringsalternativene5 muliggjort ved VESA-mønsteret på 100 mm,
inkludert HP Adjustable Dual Display Stand som holder to skjermer på bordplassen til én. Velg
skjermflate-modellen 5 hvis du ikke trenger et stativ.
● Tilpass en fullstendig løsning med tilleggsutstyr5 utviklet for din skjerm.
● Tilpass skjermen til måten du arbeider på med HP Display Assistant-programvare.
● Være trygg på at IT-investeringen støttes av en standard begrenset garanti på tre år, og en stabil
produktlivssyklus med minimum ett års levetid. Velg HP Care Pack Services6 for å utvide beskyttelsen utover
standardgarantien.
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HP ProDisplay P242va-skjerm på 61 cm (24") Spesifikasjonstabell

Produktnummer

K7X32AA; K7X32AS; K7X32AT

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

61 cm (24")

Skjermtype

VA m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

531,36 x 298,89 mm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsgrad

8 ms grå til grå1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

1920 x 1080

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Språkvalg; LED-bakbelysning; Kontroller på skjermen; Plug and Play; Brukerprogrammerbar

Brukerkontroller

Meny; Minus ("-"); Pluss ("+") /Inndata; OK/Auto; Strøm

Inngangssignal

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

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Energieffektivitetsklasse: A; Panelets aktive område: 531,36 x 298,89 mm; Strømforbruk i på-modus: 24 W; Årlig energiforbruk: 35 kWt; Strømforbruk
(ventemodus): 0,38 W; Strømforbruk (av-modus): 0,19 W; Beskrivelse av strømforbruk: 32 W (maksimum), 25 W (typisk), 0,5 W (ventemodus);
Skjermoppløsning: 1920 x 1080

Mål med stativ (B x D x H)

57,12 x 19,12 x 41,64 cm

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

3,6 kg
(Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +22 °

Sertifisering og overholdelse 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;
av lover og forskrifter
Australia og New Zealand MEPS; WEEE
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen2

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Innhold i esken

Strømledning; VGA-kabel; DisplayPort-kabel; HP Display Assistant-programvare; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere)

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP ProDisplay P242va-skjerm på 61 cm (24")
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Dual Output
USB-grafikkadapter

Øk skjermutrustningen og produktiviteten ved hjelp av toskjermsoppsett med HP USB-grafikkort med to utganger, som
har DVI-I- og DisplayPort-utganger som kan drive skjermer med høy oppløsning via én enkelt USB 3.0 B-tilkoblingen til
PCen.

Produktnummer: C5U89AA

HP integrert
arbeidssenterstativ for
ekstra tynn stasjonær PC og
tynn klient

Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at
det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn
stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste diagonale LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer
(43,18 til 60,96 cm) (se kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med standard VESA-monteringsbraketter.

HP hurtigutløserbrakett

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer
og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: E8H16AA

Produktnummer: EM870AA

HP ProDisplay
Companion-stativ

Få mest ut av liten plass med et rimelig HP ProDisplay Companion-stativ, som gjør det mulig å lage en kompakt
skrivebordsløsning ved å kombinere en HP ProDisplay-skjerm med ditt valg av plattform.

HP LCD Speaker Bar

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert
stereohøyttalere med fullverdig lydområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: J7V21AA

Produktnummer: NQ576AA

HP 5 år maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
standardskjerm

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack-tjenester tilbyr oppgraderte tjenestenivåer for å bedre garantidekningen og gi deg trygghet og hjelp til å
holde deg oppe og i gang.
Produktnummer: U7935E
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Fotnoter
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
krever HP hurtigutløsning, selges separat. Se produktspesifikasjonene for nøyaktig kompatibilitet med PC og tynnklienter.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
4 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
5 Alt tilbehør selges separat. Monteringsutstyr selges separat. Modell uten fot selges separat.
6 HP Care Pack-tjenester selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenesten starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt
begrensninger. Se www.hp.com/go/cpc for detaljer. HP Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet.
Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder
for HP-produktet.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

Lær mer på
www.hp.eu/monitors
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-merket er registrerte varemerker som eies av det amerikanske Environmental Protection Agency.
4AA5-8297NOE, Mai 2015

