Dataark

HP V212a-skærm på 52,58 cm (20,7")
En stor skærm til en overkommelig pris på virksomhedsniveau.

Denne flotte og prisvenlige HP
V212a-skærm på 52,58 cm (20,7")
er skræddersyet til det daglige
arbejde og giver dig imponerende
billedgengivelse i fuld HD og
kvalitetslyd fra de integrerede
højttalere.
1

En fantastisk verden af farver.
● Du får et skarpt og klart billede med fuld HD1 og en opløsning på 1920 x 1080 samt responstid på 5 ms2 på en
stor skærm på 52,58 cm (20,7").
Skab en veludstyret arbejdsplads.
● Ved at montere HP Desktop Mini 260 direkte på skærmens bagside får du en kompakt og ryddelig
all-in-one-løsning, der er perfekt på mindre arbejdspladser. Du kan også ved hjælp af det integrerede
VESA-monteringsbeslag hænge skærmen på en væg eller et stativ.2
Nemt at etablere forbindelse.
● Du får kompatibilitet med ældre versioner med et VGA-stik, eller du kan oprette forbindelse til nyere teknologi via
DVI.
Fremhævede funktioner
● Reducer strømforbruget, og sænk omkostningerne med et intelligent, energieffektivt design, der er ENERGY
STAR®-certificeret og EPEAT® Silver-registreret.4 Skærmen er endvidere udstyret med kviksølvfri bagbelysning og
skærmglas uden arsen.
● Du kan føle dig tryg i visheden om, at din it-investering understøttes af 1 års begrænset standardgaranti. Hvis du
vil udvide din beskyttelse, skal du tilvælge HP Care Pack Services.5
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HP V212a-skærm på 52,58 cm (20,7")
Specifikationstabel

Produktnummer

M6F38AA; M6F38AT; M6F38AS

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

52,58 cm (20,7")

Skærmtype

TN med LED-baggrundslys

Panelets aktive område

457,92 x 257,58 mm;

Synsvinkel

90° vandret; 65° lodret

Lysstyrke

200 cd/m²1

Kontrastforhold

600:1 statisk; 5000000:1 dynamisk

Responsforhold

5 ms (til/fra)1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1920 x 1080 @ 60 Hz

Understøttede opløsninger

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480

Skærmegenskaber

Refleksfri; Valg af sprog; LED-bagbelysning; Betjeningsknapper på skærmen; Plug-and-Play; Kan programmeres af brugeren; Brugerkontrolelementer

Brugerbetjening

4-knappers OSD (Auto, Minus, Plus, Menu); Tænd/sluk

Indgangssignal

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

Porte og stik

1 lydindgang

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Panelets aktive område: 457,92 x 257,58 mm; Strømforbrug: 28 W (maksimum), 23 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Mål inklusive stander (B x D x 48,94 x 19,76 x 36,27 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

48,94 x 4,8 x 36,27 cm

Vægt

3 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +15°

Multimedier

Interne højttalere med 1 W pr. kanal

Certificering og
overensstemmelser

CE; CB; NOM; PSB; ICE; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; WEEE

Miljøansvar

Skærmglas uden arsenik; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav halogen2

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret

Kassens indhold

Skærm; Strømledning; VGA-kabel; Lydkabel; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere)

Garanti

1 års begrænset garanti, inklusive 1 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Skærmarm til én skærm

HP-skærmarmen til én skærm er det perfekte skrivebordstilbehør til arbejdet. HP-skærmarmen er elegant og strømlinet
og er udviklet som et supplement til din måde at arbejde på.

Produktnummer: BT861AA

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 integreret driftscenter 3
til Small Form Factor

Maksimer din arbejdsplads med HP Integrated Work Center til Small Form Factors v3. Tilpas en "alt-i-én" løsning ved at
kombinere en HP Small Form Factor eller pc med en LED-skærm på op til 24" (diagonalt).1

HP integreret driftscenter til
Desktop Mini og tynd klient

Få mest muligt ud af mindre arbejdspladser, og skab en kompakt løsning på skrivebordet med HP IWC Desktop Mini/Thin
Client ved at kombinere en skærm1 med HP Desktop Mini, HP Thin Client eller HP Chromebox1, og du får praktisk
frontadgang til alle indgangene.

Produktnummer: F2P06AA

Produktnummer: G1V61AA

HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

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

5 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7935E
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Fodnoter
Der kræves HD-indhold for at kunne se billeder i HD-opløsning.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
HP Desktop Mini 260 skal anskaffes separat. Der kræves HP Quick Release, som skal anskaffes separat. Monteringshardware sælges separat. Tilbehør sælges separat.
4 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registreringen varierer fra land til land. Se registreringsstatussen for dit land på www.epeat.net.
5 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
2

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

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
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