גיליון נתונים

צג  52.58 HP V212aס"מ )"(20.7
מחיר משתלם ברמה עסקית על-גבי מסך גדול.

באפשרותך ליהנות מתצוגות ויזואליות
מדהימות ב HD-מלא ומרמקולים
איכותיים משולבים בעזרת צג HP
 V212aמסוגנן בגודל  52.58ס"מ
)" (20.7באלכסון ,במחיר ידידותי
שמותאם בדיוק לצורכי העסק
היומיומיים.
1

עולם צבעים מרהיב.
● באפשרותך ליהנות מתצוגות חדות וברורות עם רזולוציה של  1,080 x 1,920ב HD-מלא 1וזמן תגובה של  5אלפיות השניה 2על-גבי
מסך גדול במיוחד בגודל  52.58ס"מ )" (20.7באלכסון.
צור סביבת עבודה יעילה.
● הצב את  HP Desktop Mini 260ישירות מאחורי הצג ותיהנה מהתקן  All-in-Oneקומפקטי ומסודר שמתאים באופן מושלם
למקומות קטנים .לחלופין ,השתמש במנגנון ההרכבה המשולב התואם  VESAכדי לחבר את הצג לקיר או למעמד.

קישוריות קלה.
● קבל תאימות מדור קודם עם מחבר  ,VGAאו השתמש ב DVI-כדי להתחבר באמצעות טכנולוגיה חדשה יותר.

כולל
● הפחת את צריכת החשמל וצמצם את העלויות בעזרת עיצוב חכם וחסכוני באנרגיה ,בעל אישור ® ENERGY STARובעל דירוג
 4.EPEAT® Silverהצג כולל גם תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית וזכוכית תצוגה ללא ארסן.
● אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהשקעתך ב IT-נתמכת באחריות מוגבלת סטנדרטית לשנה אחת .בחר בשירותי HP Care Pack
אופציונליים להרחבת ההגנה5.
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טבלת מפרטים

מספר מוצר

M6F38AA; M6F38AT; M6F38AS

גודל תצוגה )באלכסון(

 52.58ס"מ )"(20.7

אזור לוח פעיל

 257.58 x 457.92מ"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

זמן הפעלה/כיבוי של 5 ms1
 1,920 x 1,080ב 60-הרץ

רזולוציות נתמכות

480 x 640 ;600 x 800 ;768 x 1,024 ;720 x 1,280 ;800 x 1,280 ;1,024 x 1,280 ;900 x 1,440 ;900 x 1,600 ;1,050 x 1,680 ;1,080 x 1,920

פקדים למשתמש

תצוגה על המסך עם  4לחצנים )אוטומטי ,מינוס ,פלוס ,תפריט(; הפעלה

יציאות ומחברים

כניסת שמע

מאפייני תצוגה
אות קלט

מתח במבוא
צריכת מתח

ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; פקדים למשתמש
יציאת ) DVI-Dעם תמיכה ב ;(HDCP-יציאת VGA

מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

אזור לוח פעיל 257.58 x 457.92 :מ"מ; תיאור צריכת מתח 28 :ואט )מרבי( 23 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך 1,920 x 1,080 :ב 60-הרץ

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 36.27 x 19.76 x 48.94ס"מ

משקל

 3ק"ג
)עם מעמד(

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

 36.27 x 4.8 x 48.94ס"מ

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -5° :עד +15°

אישור ותאימות

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

מולטימדיה
סביבתי

רמקולים פנימיים של  1ואט לערוץ

זכוכית תצוגה ללא ארסן; תאורת  LEDאחורית נטולת כספית של תצוגה; דל בהלוגן

2

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה מאושר ENERGY STAR® 5.0
תכולת האריזה
אחריות

צג; כבל מתח  ;ACכבל  ;VGAכבל שמע; תקליטור ) CDכולל מדריך למשתמש ,כתב אחריות ,מנהלי התקן(

אחריות מוגבלת לשנה הכוללת שנה אחת לשירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
זרוע HP Single Monitor Arm

הזרוע של  HPלצג יחיד היא אביזר שולחן העבודה המתאים באופן מושלם לביצוע העבודה .הזרוע המלוטשת והיעילה של  HPלצג יחיד
תוכננה כדי להשלים את דרך העבודה שלך.

מספר מוצרBT861AA :

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.

מעמד HP Integrated Work 3
 Centerעבור גורם צורה קטן

הגדל ככל הניתן את שטח העבודה שלך עם  HP Integrated Work Centerלמחשבי גורם צורה קטן  .v3הרכב פתרון "הכל באחד" בהתאמה
אישית על ידי שילוב של מחשב  HPבעיצוב גורם צורה קטן או תחנת עבודה עם צג  LEDבגודל של עד  24אינץ' באלכסון1.

מרכז עבודה משולב של  HPעבור
מחשב שולחני  Miniומחשב Thin
Client

הפק את המרב מסביבות עבודה מוגבלות במקום בעזרת מרכז העבודה המשולב ) (IWCשל  HPלמחשב שולחני /Miniמחשב ,Thin Client
המאפשר לך ליצור פתרון קומפקטי לשולחן העבודה באמצעות שילוב תצוגה] [1עם מחשב שולחני  ,HP Miniמחשב  Thin Clientאו מכשיר
 [1]HP Chromeboxומספק לך גישה קדמית נוחה לכל הכניסות.

תמיכת של  HPבחומרה של צג
באתר הלקוח ,ביום העבודה הבא,
למשך  5שנים

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

מספר מוצרEM870AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרF2P06AA :

מספר מוצרG1V61AA :

מספר מוצרU7935E :
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הערות שוליים להעברת הודעות

] [1דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלצורך הצגה של תמונות .HD
] [2כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 HP Desktop Mini 260 3נמכר בנפרד .נדרשת תושבת של  HPלניתוק מהיר הנמכרת בנפרד .רכיבי חומרה לתלייה נמכרים בנפרד .תוספות לרכישה בנפרד.
 4בעל רישום ® EPEATכאשר רלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרשמה במדינה/אזור שלך.
 5שירותי  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.
 2ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

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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