Taulukot

HP V196 -näyttö, 47,0 cm (18,5 tuumaa)
Päivittäiseen käyttöön tarkoitettu edullinen yritysnäyttö.

Saat laadukkaat
esitysominaisuudet hinnalla, joka ei
kaada budjettiasi, 47 cm:n (18,5
tuuman) LED-taustavalaistulla HP
V196 -näytöllä, joka on tyylikäs,
ohut ja pienikokoinen sekä erittäin
edullinen.

Yritysluokan esitysominaisuudet.
● Näet asiakirjat ja sähköpostin selkeästi, sillä 47,0 cm:n (18,5 tuuman) näytön resoluutio on 1 366 × 768,
dynaaminen kontrastisuhde 5 milj. : 1 ja vasteaika on 5 ms.1 Se on helppo ja nopea yhdistää laitteisiin DVI- ja
VGA-tulojen ansiosta.
Edullinen, tyylikäs ja pienikokoinen.
● Tee hyvä vaikutus ja pidä työpöytäsi järjestyksessä tällä pienikokoisella laitteella, joka täydentää HP-tietokoneesi.
Lisäksi sisäinen verkkolaite auttaa pitämään työtilan siistinä.
Suunnittelua ympäristöä ajatellen.
● Vähennä virrankulutusta ja kustannuksia älykkäällä, energiatehokkaalla laitteella, jolla on ENERGY
STAR®-hyväksyntä sekä EPEAT® Silver -rekisteröinti.2 Lisäksi näytön taustavalo on elohopeatonta ja näytön lasi
arseenitonta.
Ominaisuudet
● Voit mukauttaa näytön asentoa säädettävillä kallistusasetuksilla ja katselukulmilla.
● Vapauta arvokasta pöytätilaa ja nosta näyttö työpöydän yläpuolelle: sisäinen 100 mm:n VESA-vakiokuvio tukee
seinälle tai kääntövarteen kiinnitystä HP Quick Release -ratkaisulla.3
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan yhden vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit
valita lisäturvaa HP Care Pack -palveluvalikoimasta.4
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

M7F91AA; M7F91AT; M7F91AS

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

47,0 cm (18,5")

Näyttötyyppi

TN, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

409,8×230,4 mm;

Katselukulma

90°, vaaka; 65°, pysty

Kirkkaus

200 cd/m²1

Kontrastisuhde

staattinen 600:1; dynaaminen 5 000 000 : 11

Vasteaikasuhde

5 ms (päälle/pois)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 366 × 768, 60 Hz

Tuetut kuvatarkkuudet

1 366 × 768; 1 280 × 1 024; 1 280 × 800; 1 280 × 720; 1 024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; Plug and Play; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; Säätimet näytössä; LED-taustavalaistus

Käyttäjätoiminnot

Valikko; Miinus (-); Plus (+); OK; Virta

Sisääntulosignaali

1 VGA-portti; 1 DVI-D-portti (HDCP-tuki)

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Paneelin aktiivinen alue: 409,8×230,4 mm; Virrankulutuksen kuvaus: 17 W (enintään), 15 W (normaali), 0,5 W (valmiustilassa); Näytön tarkkuus: 1 366 ×
768, 60 Hz

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

44,14×18,9×33,86 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 44,14×4,54×27,77 cm
(l × s × k)
Paino

2,7 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5° – +22°

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

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

Ympäristö

elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Pakkauksen sisältö

Näyttö; virtajohto; VGA-johto; näytönohjain (ICM/INF); Adobe Acrobat Reader -ohjelmisto

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu sisältää yhden vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Quick Release -kiinnike

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP UHD USB
-näytönohjainsovitin

Paranna tuottavuuttasi laajentamalla tai toistamalla työpöytäsi UHD-näytölle HP:n UHD USB -grafiikkasovittimen avulla.

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden
äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: N2U81AA

Tuotenumero: NQ576AA

HP DisplayPort -kaapelisarja

Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

HP:n 3 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Kolmen vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi
seuraavana arkipäivänä.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: VN567AA

Tuotenumero: UD950E
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Viestin alaviitteet
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
EPEAT® Silver alueilla, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
Lisävarusteet hankittava erikseen. Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
4 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on
osoitteessa www.hp.com/go/cpc.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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