Specifikace

24" monitor HP V243
Cenově dostupný monitor s velkou obrazovkou pro každodenní práci.

Získejte spoustu místa pro práci s
dokumenty a e-maily v několika
vedle sebe otevřených oknech na
60,96cm (24") monitoru HP V243 s
LED podsvícením, který nabízí
velmi velký displej za neuvěřitelně
nízkou cenu.

Prezentační funkce podnikové úrovně
● Těšte se na ostré a čisté zobrazení dokumentů s rozlišením 1 920 x 1 080, dynamickým kontrastem 5 000 000 :
1 a odezvou 5 ms.1 Rychle a snadno se připojte ke svým zařízením pomocí vstupů DVI a VGA.
Vytvořte si efektivní pracovní prostor
● Připevněte stolní počítač HP Mini 2602 přímo za monitor a vytvořte integrovaný, cenově dostupný pracovní
prostor, který se perfektně hodí i do stísněných míst. Nebo monitor umístěte na stěnu či podstavec pomocí
integrovaného držáku VESA.2
Navrženo s ohledem na životní prostředí
● Snižte spotřebu energie a náklady díky inteligentnímu, energeticky úspornému provedení, které získalo certifikaci
ENERGY STAR® a registraci EPEAT® Silver.3 Monitor dále nabízí podsvícení displeje bez obsahu rtuti a sklo displeje
bez obsahu arzenu.
Funkce
● Uvolněte drahocenný prostor na stole a umístěte monitor zcela mimo stůl; integrovaný standardní držák VESA
100 mm umožňuje montáž na stěnu nebo na otočné rameno s využitím rychloupínacího držáku HP.2
● Buďte v klidu, neboť vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní jednoletou omezenou zárukou. Chcete-li
rozšířit svoji ochranu, vyberte si některou z volitelných služeb HP Care Pack.4
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24" monitor HP V243
Tabulka s technickými údaji

Barva produktu

Černá

Velikost displeje (úhlopříčka) 60,96 cm (24 ")
Typ monitoru

TN s LED podsvícením

Aktivní oblast panelu

531,36 x 289,89 mm;

Úhel zobrazení

170° vodorovně; 160° svisle

Jas

250 cd/m²1

Kontrastní poměr

1 000:1 statický; 5 000 000:1 dynamický1

Poměr odezvy

5 ms (zap/vyp)1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

1 920 x 1 080 při 60 Hz

Podporovaná rozlišení

1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Plug and Play; Antireflexní filtr; Uživatelsky programovatelné; Volba jazyka; Ovládání na obrazovce; LED podsvícení

Uživatelské ovládací prvky

Zadání; Mínus („-“); Plus („+“); Konec; Automaticky; Napájení

Vstupní signál

1 port VGA; 1 port DVI (s podporou HDCP)

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Aktivní oblast panelu: 531,36 x 289,89 mm; Spotřeba energie, popis: 32 W (maximální), 23 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: 1
920 x 1 080 při 60 Hz

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

56,54 x 23,19 x 41,19 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

56,54 x 5,65 x 33,99 cm

Hmotnost

3,46 kg
(Se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: -4 až +22°

Certifikace a soulad
s předpisy

KC; KCC; PSB; CCC; CEL; CECP; SEPA; ISC; VCCI; BSMI; CE; CB; FCC; ICES; EPA; TUV-S; Certifikace TCO 6.0

Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti2

Kompatibilita s požadavky na Certifikace ENERGY STAR®
energetickou efektivnost
Co je obsaženo v krabici

Napájecí kabel (AC); Kabel VGA; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače)

Záruka

1letá omezená záruka, včetně 1leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Nastavitelný podstavec pro
dva displeje HP

Nastavitelný stojan na dva displeje HP umožňuje použití dvou displejů, díky nimž maximalizujete svou produktivitu a
optimalizujete účinnost práce. Jeden nebo oba displeje lze natočit do polohy na výšku i na šířku. Můžete rovněž nastavit
hloubku, výšku a úhel naklonění stojanu. Na obě obrazovky se tak budete moci dívat v úrovni očí, přičemž je můžete
mírně natočit směrem k sobě. Sledování více aplikací a zdrojů informací zároveň bude tím pádem snadnější. Kolečka
zabudovaná v základně umožňují otáčet stojanem, takže obraz na displeji můžete snadno ukázat ostatním.

Číslo produktu: AW664AA

Rameno monitoru HP,
oddělené

Rameno pro jeden monitor HP je perfektní stolní příslušenství pro váš pracovní prostor. Elegantní a praktické rameno pro
jeden monitor HP usnadní vaši práci.

Rychloupínací držák HP

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a
jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a
maximálně tak využít prostor.

Číslo produktu: BT861AA

Číslo produktu: EM870AA

Grafický adaptér HP UHD
USB

Zvyšte svou produktivitu rozšířením nebo zrcadlením pracovní plochy na monitor s rozlišením UHD s využitím grafického
adaptéru HP UHD USB.

Sada bezpečnostního zámku
pro počítač HP Business v2

Sada bezpečnostního zámku pro počítač HP Business v2 pomůže ochránit skříň počítače a monitor před neoprávněným
přístupem či odcizením jak na pracovišti, tak na veřejných místech.

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: N2U81AA

Číslo produktu: N3R93AA
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Poznámky pod čarou se zprávami
Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
Kompatibilní se stolním počítačem HP Mini 260 G1 a G2, který se prodává samostatně. Je vyžadován rychloupínací držák HP, který se prodává samostatně. Příslušenství pro montáž se prodává samostatně. Volitelné
příslušenství se prodává samostatně.
3 Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace ve vaší zemi naleznete na stránce www.epeat.net.
4 V prodeji samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti
naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva
vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
1
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Technické specifikace zřeknutí
1

Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

Více informací na
www.hp.eu/monitors
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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