Dataark

HP ProDisplay V196-skjerm på 47 cm (18,5")
Den daglige, budsjettvennlige kontorskjermen.

Få flotte presentasjonsfunksjoner
til en pris som ikke sprenger
budsjettet, med HP V196
LED-bakbelyst skjerm på 47,0 cm
(18,5"), en skjerm med stilig, tynn
profil i en kompakt,
plassbesparende størrelse, til en
utrolig gunstig pris.

Forretningsmessige presentasjonsfunksjoner.
● Få skarp og klar visning av dokumenter og e-post med oppløsning på 1366 x 768, 5M:1 dynamisk
kontrastforhold og 5 ms responstid på en 47,0 cm (18,5" diagonalt) stor skjerm.1 Koble til enhetene dine raskt og
enkelt med DVI- og VGA-inngang.
Rimelig, stilig og kompakt.
● Gjør et godt inntrykk og ha godt med plass på skrivebordet med en design som utfyller HP PCer og er lite
plasskrevende. Den interne strømforsyningen bidrar også til et ryddig arbeidsområde.
Utformet med tanke på miljøet.
● Reduser strømforbruket og reduser kostnadene med en intelligent, energieffektiv design som er ENERGY
STAR®-kvalifisert og EPEAT® Silver-registrert.2 Skjermen har også kvikksølvfri bakbelysning og arsenikkfritt
skjermglass.
● Tilpass skjermposisjonen med justerbare vippinnstillinger og visningsvinkler.
● Frigi verdifull plass og løft skjermen av skrivebordet, det integrerte 100 mm standard VESA-mønsteret støtter
vegg- eller svingarm-montering med HP Quick Release.3
● Du kan være sikker på at IT-investeringen støttes av en ettårig begrenset standardgaranti. Velg valgfrie HP Care
Pack-tjenester hvis du vil utvide beskyttelsen.4
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HP ProDisplay V196-skjerm på 47 cm (18,5") Spesifikasjonstabell

Produktnummer

M7F91AA; M7F91AT; M7F91AS

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

47,0 cm (18,5")

Skjermtype

TN m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

409,8 x 230,4 mm;

Visningsvinkel

90° horisontalt; 65° vertikalt

Lysstyrke

200 cd/m²1

Kontrastforhold

600:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsgrad

5 ms på/av1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

1366 x 768 ved 60 Hz

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Plug & Play; Programmerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning

Brukerkontroller

Meny; Minus ("-"); Pluss ("+"); OK; Strøm

Inngangssignal

1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-støtte)

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Panelets aktive område: 409,8 x 230,4 mm; Beskrivelse av strømforbruk: 17 W (maksimum), 15 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: 1366
x 768 ved 60 Hz

Mål med stativ (B x D x H)

44,14 x 18,9 x 33,86 cm

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

2,7 kg
(Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +22 °

Sertifisering og overholdelse CE; CB; TUV-merke; GS; CCC; EAC; ISO 9241-307
av lover og forskrifter
Miljømessig

Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert

Innhold i esken

Skjerm; AC-strømledning; VGA-kabel; Skjermdriver (ICM/INF); Adobe Acrobat Reader-programvare

Garanti

1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP ProDisplay V196-skjerm på 47 cm (18,5")
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
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: EM870AA

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: NQ576AA

HP DisplayPort-kabelsett

Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

HP 3 år maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
standardskjerm

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: UD950E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: VN567AA
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HP ProDisplay V196-skjerm på 47 cm (18,5")
Fotnoter
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
EPEAT® Silver der HP registrerer kommersielle skjermprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.
Alt tilbehør selges separat. Monteringsutstyr selges separat.
4 HP Care Pack-tjenester selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt
begrensninger. Se www.hp.com/go/cpc for detaljer.
1
2
3

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.

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
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