Folha de Dados

Monitor HP V212a de 52,58 cm (20,7 pol.)
Acessibilidade de classe empresarial num grande ecrã.

Desfrute de uma impressionante
apresentação Full HD do seu
conteúdo visual e de altifalantes de
qualidade integrados com o
elegante monitor HP V212a de
52,58 cm (20,1 pol.) na diagonal,
um monitor acessível que é o ideal
para as atividades empresariais
diárias.
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Espetacular mundo de cores.
● Desfrute de visualizações nítidas e definidas com resolução de 1920 x 1080 Full HD1 e tempo de resposta de 5
ms2 num amplo ecrã de 52,58 cm (20,1 pol.) na diagonal.
Crie um espaço de trabalho eficiente.
● Monte o seu Desktop Mini HP 260 diretamente atrás do ecrã para um multifunções compacto e organizado, que
é perfeito para espaços pequenos. Como alternativa, utilize a montagem VESA integrada para colocar o ecrã
numa parede ou suporte.2
Fácil ligação.
● Obtenha compatibilidade de legado com um conector VGA ou utilize DVI para ligar a sua nova tecnologia.
Características
● Reduza o consumo de energia e os seus custos com um design inteligente e com eficiência energética ENERGY
STAR® e EPEAT® Silver.4 O ecrã também inclui retroiluminação sem mercúrio e vidro de ecrã sem arsénico.
● Fique descansado, pois o seu investimento de TI é abrangido por uma garantia limitada padrão de um ano. Para
alargar a sua proteção, selecione os Serviços de HP Care Pack opcionais.5
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Tabela de especificações

Número de produto

M6F38AA; M6F38AT; M6F38AS

Cor do Produto

Preto

Dimensão do ecrã (diagonal)

52,58 cm (20,7 pol.)

Tipo de ecrã

TN com retroiluminação LED

Área ativa do painel

457,92 x 257,58 mm;

Ângulo de visualização

90° na horizontal; 65° na vertical

Luminosidade

200 cd/m²1

Relação de contraste

600:1 estático; 5000000:1 dinâmico

Razão de resposta

5 ms on/off1

Proporção

16:9

Resolução nativa

1920 x 1080 a 60 Hz

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Antirreflexo; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador; Controlos do utilizador

Controlos de utilizador

OSD 4 botões (Automático, Menos, Mais, Menu); Alimentação

Sinal de entrada

1 DVI-D (com suporte HDCP); 1 VGA

Portas e Ligações

1 entrada de áudio

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Área ativa do painel: 457,92 x 257,58 mm; Descrição do Consumo de Energia: 28 W (máximo), 23 W (normal), 0,5 W (em espera); Resolução do ecrã:
1920 x 1080 a 60 Hz

Dimensões com suporte (L x P 48,94 x 19,76 x 36,27 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 48,94 x 4,8 x 36,27 cm
x A)
Peso

3 kg
(Com suporte)

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: -5 a +15°
Multimédia

Altifalantes internos de 1 W por canal

Certificação de conformidade CE; CB; NOM; PSB; ICE; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; REEE
Ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Ecrã retroiluminado sem mercúrio; Baixo halogéneo2

Conformidade com standards Com certificação ENERGY STAR®
de eficiência energética
Conteúdo da embalagem

Monitor; Cabo de alimentação CA; Cabo VGA; Cabo de áudio; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores)

Garantia

Garantia limitada de 1 ano, incluindo 1 ano para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Arm Única do Monitor HP

O Braço de monitor HP único é o acessório de secretária perfeito para a sua vida de trabalho. Fino e elegante, o Braço de
monitor HP único foi concebido para complementar a forma como trabalha.

Número de produto: BT861AA

HP Integrated Work Center 3
para Small Form Factor

Maximize o seu espaço de trabalho com o HP Integrated Work Center para Small Form Factors v3. Personalize uma
solução “all-in-one” ao combinar um Small Form Factor ou estação de trabalho HP com um monitor LED até 60,96 cm
(24 pol.) na diagonal.1

Número de produto: F2P06AA

HP Integrated Work Center
para Desktop Mini e Thin
Client

Aproveite ao máximo os espaços de trabalho pequenos com um HP IWC Desktop Mini/Thin Client que lhe permite criar
uma solução compacta de computador de secretária, que combina um ecrã1 com um Desktop HP Mini, HP Thin Client ou
HP Chromebox1, proporcionando-lhe um acesso frontal conveniente para todas as suas entradas.

Suporte de hardware HP 5
anos, no dia útil seguinte no
local, para monitores padrão

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número de produto: G1V61AA

Número de produto: U7935E
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Rodapés com mensagens
É necessário conteúdo de alta definição (HD) para visualizar imagens de alta definição.
Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
Desktop Mini HP 260 vendido em separado. É necessário utilizar o HP Quick Release, vendido separadamente. Hardware de montagem vendido separadamente. Opções vendidas separadamente.
4 Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Consulte www.epeat.net para mais informações sobre o estado do registo no seu país.
5 Os serviços HP Care Pack são vendidos separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço tem início na data de
aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Consulte www.hp.com/go/cpc para mais informações.
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Especificações técnicas renúncias
1
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Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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