גיליון נתונים

צג  HP V196בגודל  47.0ס"מ )"(18.5
צג עסקי לשימוש יומיומי ,שאינו מכביד על התקציב.

קבל מאפייני תצוגה איכותיים ברמת
מחירים שאינה חורגת מהתקציב עם צג
 HP V196בגודל  47.0ס"מ )" (18.5עם
תאורת  LEDאחורית ,צג מלוטש בעל
פרופיל דק ,עם מסך בגודל קומפקטי,
חסכוני במקום ,וברמת מחירים נמוכה
להפליא.

מאפייני תצוגה ברמה עסקית.
● באפשרותך ליהנות מתצוגות חדות וברורות של המסמכים והדואר האלקטרוני שלך ,עם רזולוציה של  ,1,366 x 768יחס ניגודיות
דינמי של  ,5M:1וזמן תגובה של  5אלפיות השניה על מסך בגודל  47.0ס"מ )'' (18.5באלכסון 1.התחבר במהירות ובקלות להתקנים
שלך עם כניסת  DVIו.VGA-
משתלם ,מסוגנן וקומפקטי.
● צור רושם נהדר והשאר שפע של מקום על שולחן העבודה עם עיצוב קטן וחסכוני במקום שמשלים את מחשבי  .HPכמו כן ,ספק
המתח הפנימי מסייע לשמור על סדר וארגון בסביבת העבודה שלך.
עוצב מתוך מחשבה על הסביבה.
● הפחת את צריכת החשמל וצמצם את העלויות בעזרת עיצוב חכם וחסכוני באנרגיה ,בעל אישור ® ENERGY STARובעל דירוג
 ,2.EPEAT® Silverהצג כולל גם תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית וצג זכוכית ללא ארסן.

כולל
● התאם אישית את מיקום התצוגה עם הגדרות הטיה מתכווננות ,וזווית צפייה.
● פנה מקום יקר ערך בשולחן העבודה שלך מבלי להציב את הצג עליו; תבנית ה VESA-הרגילה המשולבת של  100מ"מ תומכת
באפשרות תלייה על קיר או על זרוע מסתובבת בעזרת התפס לשחרור המהיר של 3.HP
● אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהשקעתך ב IT-נתמכת באחריות מוגבלת סטנדרטית לשנה אחת .בחר בשירותי HP Care Pack
האופציונליים להרחבת ההגנה4.
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טבלת מפרטים

מספר מוצר

M7F91AA; M7F91AT; M7F91AS

גודל תצוגה )באלכסון(

 47ס"מ )"(18.5

אזור לוח פעיל

 409.8 x 230.4מ"מ;

צבע מוצר

סוג תצוגה

זווית צפייה
בהירות

שחור

 TNעם תאורת  LEDאחורית
 90°אופקי;  65°אנכי
200 cd/m²1

יחס ניגודיות

 600:1סטטי;  5,000,000:1דינמי

יחס רוחב-גובה

16:9

יחס תגובה

רזולוציה טבעית

1

זמן הפעלה/כיבוי של 5 ms1

1366 x 768 @ 60 Hz

רזולוציות נתמכות

640 x 480 ;720 x 400 ;800 x 600 ;1,024 x 768 ;1280 x 720 ;1,280 x 800 ;1,280 x 1,024 ;1,366 x 768

פקדים למשתמש

תפריט; סימן מינוס )" ;("-סימן פלוס )") OK ;("+אישור(; הפעלה/כיבוי

מתח במבוא

מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 33.86 x 18.9 x 44.14ס"מ

משקל

 2.7ק"ג
)עם מעמד(

מאפייני תצוגה
אות קלט

צריכת מתח

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

נגד בוהק; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; בחירת שפה; פקדים על-גבי המסך; נורות  LEDאחוריות
יציאת  ;VGAיציאת ) DVI-Dעם תמיכת (HDCP

אזור לוח פעיל 409.8 x 230.4 :מ"מ; תיאור צריכת מתח 17 :וואט )מרבי( 15 ,וואט )אופייני( 0.5 ,וואט )המתנה(; רזולוציית מסך1366 x 768 @ 60 Hz :
 27.77 x 4.54 x 44.14ס"מ

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -5 :עד +22°

סביבתי

תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן

אישור ותאימות

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

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה מאושר ®ENERGY STAR
תכולת האריזה
אחריות

צג; כבל מתח  ;ACכבל  ;VGAמנהל התקן צג ) ;(INF/ICMתוכנת Adobe Acrobat Reader

אחריות מוגבלת לשנה הכוללת שנה אחת לשירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
מסגרת לשחרור מהיר של HP

פתרון תלייה מאובטח וקל לשימוש עבור מחשבי  HP thin clientsתואמי ,VESA-צגים שטוחים תואמים של  HPומוצרים שולחניים נוספים
של  .HPחבר לכל מעמד ,תושבת או מתלה קיר תואמים ונצל את סביבת העבודה שלך באופן הטוב ביותר.

מספר מוצרEM870AA :

HP UHD USB Graphics
Adapter

הגבר את הפרודוקטיביות על-ידי הרחבה או שיקוף של תוכן שולחן העבודה שלך על-גבי צג  UHDבעזרת מתאם הגרפיקה .HP UHD USB

רמקול HP LCD Speaker Bar

חבר ללא תפרים ללוח הקדמי של הצג כדי להוסיף מאפייני תמיכה מלאה במולטימדיה ,לרבות רמקולי סטריאו עם טווח צלילים מלא ושקע
חיצוני לאוזניות.

ערכת HP DisplayPort Cable Kit

לחיבור של מחבר  DisplayPortבמחשב  HP Business Desktopלמחבר  DisplayPortבצג.

תמיכת סטנדרטית של HP
בחומרה של צג באתר הלקוח,
ביום העסקים הבא ,למשך 3
שנים

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק.

מספר מוצרN2U81AA :

מספר מוצרNQ576AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרVN567AA :

מספר מוצרUD950E :
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הערות שוליים להעברת הודעות

] [1כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 2בעל דירוג  EPEAT ® Silverבמדינות/אזורים שבהם  HPרושמת את מוצרי התצוגה המסחריים .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרשמה במדינה/אזור שלך.
] [3כל אביזר נמכר בנפרד .רכיבי חומרה לתלייה נמכרים בנפרד.
 4שירותי  HP Care Packזמינים לרכישה בנפרד .רמות שירות וזמני תגובה לשירותי  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל מיום רכישת החומרה .בכפוף למגבלות .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת
.www.hp.com/go/cpc

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/monitors
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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