Dataark

HP V243-skærm på 24"
Den budgetvenlige store skærm til virksomheder.

Få masser af plads til flere opgaver
på tværs af dine dokumenter og
e-mails, og åbn flere vinduer ved
siden af hinanden med denne
bagbelyste HP V243LED-skærm på
60,96 cm (24") – en ekstra stor
skærm, der fås til en utrolig lav
pris.

Professionelle præsentationsfunktioner
● Få glæde af klare og skarpe billeder af dine dokumenter med en opløsning på 1920 x 1080, et dynamisk
kontrastforhold på 5M:1 og en opdateringstid på 5 ms.1 Hurtig og nem tilslutning til dine enheder med DVI- og
VGA-indgange.
Skab et effektivt arbejdsmiljø
● Ved at montere HP Desktop Mini 2602 direkte bag skærmen får du et integreret og økonomisk arbejdsmiljø, der
er perfekt på steder, hvor pladsen er trang. Du kan også bruge det integrerede VESA-monteringsbeslag til at
fastgøre skærmen på en væg eller et stativ.2
Udviklet med hensyntagen til miljøet
● Reducer strømforbruget, og sænk omkostningerne med et intelligent, energieffektivt design, der er ENERGY
STAR®-certificeret og EPEAT® Silver-registreret.3 Skærmen er endvidere udstyret med kviksølvfri bagbelysning og
skærmglas uden arsen.
Fremhævede funktioner
● Få god plads på skrivebordet ved at løfte skærmen væk fra bordet; det integrerede VESA-standardmønster på
100 mm understøtter montering på væggen eller med drejearm med HP Quick Release.2
● Føl dig tryg ved at vide, at din it-investering understøttes af 1 års begrænset standardgaranti. Hvis du vil udvide
din beskyttelse, skal du tilvælge HP Care Pack Services.4
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HP V243-skærm på 24"
Specifikationstabel

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

60,96 cm (24")

Skærmtype

TN med LED-baggrundslys

Panelets aktive område

531,36 x 289,89 mm;

Synsvinkel

170° vandret; 160° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsforhold

5 ms (til/fra)1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1920 x 1080 ved 60Hz

Understøttede opløsninger

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Skærmegenskaber

Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen; LED-baggrundslys

Brugerbetjening

Enter; Minus ("-"); Plus ("+"); Afslut; Auto; Tænd/sluk-knap

Indgangssignal

1 VGA; 1 DVI (med HDCP-understøttelse)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Panelets aktive område: 531,36 x 289,89 mm; Strømforbrug: 32 W (maksimum), 23 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: 1920 x 1080 ved 60Hz

Mål inklusive stander (B x D x 56,54 x 23,19 x 41,19 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

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

Vægt

3,46 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -4 til +22°

Certificering og
overensstemmelser

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

Miljøansvar

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri bagbelysning på skærmen2

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret

Kassens indhold

Strømledning; VGA-kabel; 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 justerbart stativ til to
skærme

Med det justerbare HP-skærmstativ kan du bruge to skærme, så du får maksimal produktivitet og effektivitet. Den ene
eller begge skærme kan drejes til liggende eller stående retning, og stativet kan justeres i dybden og højden. Det kan
endvidere drejes, og vinklen kan justeres, så du har begge skærme i øjenhøjde og drejet lidt ind mod hinanden. På den
måde kan du holde øje med flere programmer og informationskilder samtidig. Integrerede ruller gør, at du kan dreje
stativet, så andre nemmere kan se skærmen.

Produktnummer: AW664AA

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 UHD USB-grafikadapter

Du kan øge produktiviteten ved at udvide eller spejle skrivebordet på en UHD-skærm med HP UHD USB-grafikadapteren.

Sikkerhedslåsesæt til HP's
erhvervs-pc'er v2

Med sikkerhedslåsesættet HP Business PC Security Lock v2 Kit kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og
beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

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

Produktnummer: N2U81AA

Produktnummer: N3R93AA
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Fodnoter
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Kompatibel med HP Desktop Mini 260 G1 og G2, der skal købes separat. Der kræves HP Quick Release, som skal anskaffes separat. Udstyr til montering sælges separat. Tilbehør sælges separat.
EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se registreringsstatussen for dit land på www.epeat.net.
4 Sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for køb af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og
begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte
rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den begrænsede HP-garanti, der følger med HP-produktet.
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1Alle

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

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
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i
de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-logoet er registrerede varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency.
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