Dataark

HP V196 18,5" (47 cm) WLED-skærm
Skærm til erhvervsbrug, der ikke sprænger budgettet.

Få præsentationsfunktioner i høj
kvalitet, til en pris der ikke
sprænger budgettet, med denne
HP V196-skærm på 18,5" (47 cm)
med LED-bagbelysning. Den har en
tynd, slank profil i et kompakt og
pladsbesparende skærmformat og
en utroligt lav pris.

Professionelle præsentationsfunktioner.
● Med en opløsning på 1366 x 768, dynamisk kontrastforhold på 5M:1 og 5 ms opdateringstid kan du nyde en klar
og skarp visning af dine dokumenter og e-mail på en 18,5" (47 cm) skærm.1 Hurtig og nem tilslutning af dine
enheder med DVI- og VGA-indgang.
Økonomisk, elegant og kompakt.
● Gør et godt indtryk, og få masser af plads på skrivebordet med et design, der passer til HP pc'er og har et lille
flademål. Den interne strømforsyning er også med til at holde din arbejdsplads ryddelig.
Udviklet under hensyntagen til miljøet.
● Reducer strømforbruget og sænk omkostningerne med et intelligent, energieffektivt design, der er ENERGY
STAR®-mærket og og EPEAT® Silver-registreret.2 Skærmen har endvidere kviksølvfri bagbelysning og arsenikfrit
skærmglas.
Fremhævede funktioner
● Med de justerbare hældningsindstillinger og betragtningsvinkler kan du tilpasse skærmens position efter dine
behov.
● Få god plads på skrivebordet ved at løfte skærmen væk fra bordet; det integrerede standard VESA-mønster på
100 mm understøtter montering på væggen eller med drejearm med HP Quick Release.3
● Føl dig tryg ved at vide, at din it-investering understøttes af 1 års begrænset standardgaranti. Hvis du vil udvide
din beskyttelse, skal du tilvælge HP Care Pack Services.4
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HP V196 18,5" (47 cm) WLED-skærm
Specifikationstabel

Produktnummer

M7F91AA; M7F91AT; M7F91AS

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

47,0 cm (18,5")

Skærmtype

TN med LED-baggrundslys

Panelets aktive område

409,8 x 230,4 mm;

Synsvinkel

90° vandret; 65° lodret

Lysstyrke

200 cd/m²1

Kontrastforhold

600:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsforhold

5 ms (til/fra)1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1366 x 768 ved 60 Hz

Understøttede opløsninger

1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Skærmegenskaber

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

Brugerbetjening

Menu; Minus ("-"); Plus ("+"); OK; Strømforsyning

Indgangssignal

1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-understøttelse)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Panelets aktive område: 409,8 x 230,4 mm; Strømforbrug: 17 W (maksimal), 15 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: 1366 x 768 ved 60 Hz

Mål inklusive stander (B x D x 44,14 x 18,9 x 33,86 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

44,14 x 4,54 x 27,77 cm

Vægt

2,7 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +22°

Certificering og
overensstemmelser

CE; CB; TUV-mærke; GS; CCC; EAC; ISO 9241-307

Miljøansvar

Kviksølvfri skærmbagbelysning; Skærmglas uden arsenik;

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket

Kassens indhold

Skærm; Strømledning; VGA-kabel; Skærmdriver (ICM/INF); Adobe Acrobat Reader-software

Garanti

1 års begrænset garanti, inklusive 1 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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HP V196 18,5" (47 cm) WLED-skærm
Tilbehør og services (medfølger ikke)
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 UHD USB-grafikadapter

Du kan øge produktiviteten ved at udvide eller spejle skrivebordet på en UHD-skærm med HP UHD USB-grafikadapteren.

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: N2U81AA

Produktnummer: NQ576AA

HP DisplayPort-kabelkit

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

HP 3 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

Få 3 års service på stedet næste hverdag på din computerenhed udført af en kvalificeret HP-tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.

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

Produktnummer: VN567AA

Produktnummer: UD950E
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Fodnoter
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
EPEAT ® Silver, hvor HP registrerer kommercielle skærmprodukter. Se registreringsstatussen i dit land på www.epeat.net.
Alt tilbehør sælges separat. Monteringshardware sælges separat.
4 HP Care Pack-tjenester sælges separat. Serviceniveauer og responstider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Servicen begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og
begrænsninger. Se flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc.
1
2
3

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1Alle

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

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

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i
de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker registrerede i USA
tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendt af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er
varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering. Alle andre
varemærker tilhører deres respektive ejere.
ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-logoet er registrerede varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency.
4AA6-0771DAE, April 2016

