Podatkovni list

Monitor HP V196 z diagonalo 47,0 cm (18,5 palca)
Poslovni zaslon za vsakodnevno rabo, ki ne ogroža proračuna.

Z elegantnim in tankim monitorjem
kompaktne velikosti HP V196 z
diagonalo 47,0 cm (18,5 palca) in
osvetlitvijo LED od zadaj si po
izjemno ugodni ceni zagotovite
kakovostne predstavitvene
funkcije.

Predstavitvene funkcije, primerne za poslovno okolje.
● Uživajte v kristalno jasnem pogledu na svoje dokumente in e-pošto z ločljivostjo 1366 x 768, dinamičnim
razmerjem kontrasta 5 M : 1 in odzivnim časom 5 ms na zaslonu z diagonalo 47,0 cm (18,5 palca).1 S svojimi
napravami se hitro povežite prek vhodov DVI in VGA.
Cenovno ugoden, eleganten in kompakten.
● Naredite dober vtis in si zagotovite precej prostora na mizi, kar vam omogoča oblika, ki zavzame malo prostora in
predstavlja dopolnitev računalnikov HP. Notranji napajalnik vam pomaga tudi ohraniti urejeno delovno okolje.
Oblikovano s skrbjo za okolje
● Zmanjšajte porabo energije in znižajte stroške s pametno, energijsko učinkovito zasnovo, ki izpolnjuje zahteve
standarda ENERGY STAR® in ima oznako EPEAT® Silver.2 Zaslon vsebuje tudi osvetlitev od zadaj brez živega
srebra in steklo brez arzena.
Posebnosti
● Prilagodite položaj zaslona z nastavitvami prilagodljivega stojala in koti gledanja.
● Ko zaslon v celoti dvignete z mize, na njej pridobite dodaten prostor za druge stvari; z vgrajenim 100-mm
nosilcem standarda VESA in HP-jevim mehanizmom Quick Release lahko monitor pritrdite na zid ali nosilno roko.3
● Ne skrbite, izdelek je zaščiten s standardno enoletno omejeno garancijo. Če želite dodatno zaščito, lahko izbirate
med vrsto storitev HP Care Pack Services.4
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Tabela specifikacij

Številka izdelka

M7F91AA; M7F91AT; M7F91AS

Barva izdelka

Črno

Velikost zaslona (diagonala)

47,0 cm (18,5 palca)

Vrsta prikaza

TN w/osvetlitev LED

Aktivno območje plošče

409,8 x 230,4 mm;

Kot gledanja

90° vodoravno; 65° navpično

Svetlost

200 cd/m²1

Kontrastno razmerje

600 : 1 statično; 5000000 : 1 dinamično1

Razmerje odzivov

5 ms vkl/izkl1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1366 x 768 pri 60 Hz

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

proti bleščanju; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; izbira jezika; zaslonski ukazi; osvetlitev LED od zadaj

Nadzor uporabnika

Meni; Minus ("-"); Plus ("+"); OK; Napajanje

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 priključek DVI-D (s podporo HDCP)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Aktivno območje plošče: 409,8 x 230,4 mm; Poraba energije – opis: 17 W (največ), 15 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1366
x 768 pri 60 Hz

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

2,7 kg
(S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od -5° do +22°

Certifikat in skladnost

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

Okolju prijazno

osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; zaslon brez arzena

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza ENERGY STAR®

Vsebina škatle

Monitor; električni kabel; kabel VGA; gonilnik monitorja (ICM/INF); programska oprema Adobe Acrobat Reader

Garancija

1-letna omejena garancija za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Nosilec HP Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Grafična kartica HP UHD USB

Z razširitvijo ali zrcaljenjem namizja na zaslon UHD z grafičnim vmesnikom HP UHD USB povečajte storilnost.

Nastavek HP LCD Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo
zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: N2U81AA

Številka izdelka: NQ576AA

Komplet kablov HP
DisplayPort

Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem računalniku HP v priključek DisplayPort na monitorju.

HP-jeva 3-letna podpora za
storitev popravila monitorja
na kraju uporabe z izvedbo
naslednji delovni dan

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: VN567AA

Številka izdelka: UD950E
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Opombe k sporočilom
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Srebrna oznaka EPEAT®, kjer HP registrira komercialne zaslonske izdelke. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto www.epeat.net.
Vsak dodatek je naprodaj posebej. Strojna oprema za namestitev je naprodaj posebej.
4 Storitve HP Care Pack so naprodaj posebej. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme.
Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Če želite podrobnosti, glejte www.hp.com/go/cpc.
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Tehnične specifikacije zanikanja
1

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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