Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP V243 24 ιντσών
Επαγγελματική, μεγάλη οθόνη σε προσιτή τιμή.

Εξασφαλίστε άφθονο χώρο για να
εκτελείτε ταυτόχρονα πολλές
εργασίες με έγγραφα και email, και
να αφήνετε πολλά παράθυρα
ανοιχτά πλάι-πλάι με την οθόνη
HP V243 60,96 cm (24") με
οπισθοφωτισμό LED - μια οθόνη
πραγματικά μεγάλων διαστάσεων
που διατίθεται σε απίστευτα
χαμηλή τιμή.

Λειτουργίες παρουσίασης επαγγελματικού επιπέδου
● Απολαύστε ευκρινή και καθαρή προβολή των εγγράφων σας με ανάλυση 1.920 x 1.080, δυναμικό λόγο
αντίθεσης 5.000.000:1 και χρόνο απόκρισης 5 ms.1 Συνδέστε γρήγορα και εύκολα τις συσκευές σας με τις
εισόδους DVI και VGA.
Δημιουργήστε έναν αποδοτικό χώρο εργασίας
● Στερεώστε τον υπολογιστή HP Desktop Mini 2602 ακριβώς πίσω από την οθόνη για να δημιουργήσετε με
οικονομικό τρόπο έναν ολοκληρωμένο χώρο εργασίας, ιδανικό για μικρούς χώρους. Ή, χρησιμοποιήστε τον
ενσωματωμένο μηχανισμό VESA για να τοποθετήσετε την οθόνη σε τοίχο ή σε βάση.2
Σχεδίαση με περιβαλλοντική συνείδηση
● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος, με την έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση με
πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Silver.3 Η οθόνη διαθέτει επίσης οπισθοφωτισμό χωρίς
υδράργυρο και γυαλί χωρίς αρσενικό.
Χαρακτηριστικά
● Απελευθερώστε πολύτιμο χώρο εργασίας απομακρύνοντας την οθόνη από το γραφείο. Η ενσωματωμένη
υποδοχή VESA 100 mm υποστηρίζει την επιτοίχια τοποθέτηση ή την τοποθέτηση σε κινούμενο βραχίονα μέσω
του μηχανισμού HP Quick Release.2
● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση ενός
έτους. Για να επεκτείνετε το χρονικό διάστημα προστασίας, επιλέξτε προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack.4

Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP V243 24 ιντσών
Πίνακας προδιαγραφών

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

60,96 cm (24")

Τύπος οθόνης

TN με οπισθοφωτισμό LED

Ενεργή περιοχή πίνακα

531,36 x 289,89 mm;

Γωνία θέασης

170° οριζόντια, 160° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

250 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

5 ms ενεργ./απενεργ.1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

1.920 x 1.080 @ 60 Hz

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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

Χαρακτηριστικά οθόνης

Plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED

Χειριστήρια

Enter, μείον ("-"), συν ("+"), Exit, Auto, λειτουργίας

Σήμα εισόδου

1 VGA, 1 DVI (με υποστήριξη HDCP)

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργή περιοχή πίνακα: 531,36 x 289,89 mm; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 32 W (μέγιστη), 23 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1.920
x 1.080 @ 60 Hz

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 56,54 x 23,19 x 41,19 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 56,54 x 5,65 x 33,99 cm
x Υ)
Βάρος

3,46 kg
(Με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -4° έως +22°

Πιστοποίηση και
συμμόρφωση

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

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο2

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR®
ενέργειας
Περιεχόμενα συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο VGA, CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης)

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Βάση ανύψωσης HP για δύο
οθόνες

Η ρυθμιζόμενη βάση δύο οθονών HP σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε δύο οθόνες για να μεγιστοποιήσετε την
παραγωγικότητά σας και να βελτιστοποιήσετε την απόδοση. Η καθεμία ή και οι δύο οθόνες μπορούν να τοποθετηθούν
σε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό, ενώ το βάθος, το ύψος, η κλίση και η γωνία της βάσης ρυθμίζονται ώστε
να μπορείτε να βλέπετε και τις δύο οθόνες στο επίπεδο των ματιών, καθώς και ελαφρώς αντικριστά τη μία με την άλλη,
πράγμα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε πολλαπλές εφαρμογές και πηγές πληροφοριών ταυτόχρονα. Οι
ενσωματωμένοι τροχοί σάς επιτρέπουν να περιστρέφετε τη βάση ώστε να μοιράζεστε πιο εύκολα τη δουλειά σας.

Αριθμός προϊόντος: AW664AA

Μονός βραχίονας οθόνης HP

Ο Βραχίονας οθόνης HP είναι το ιδανικό επιτραπέζιο αξεσουάρ για την εργασία σας. Κομψός και σύγχρονος, ο
Βραχίονας οθόνης HP έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει τον τρόπο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: BT861AA

Βραχίονας HP γρήγορης
αποδέσμευσης

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και
άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας
τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Προσαρμογέας γραφικών
HP UHD USB

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας επεκτείνοντας ή αντικατοπτρίζοντας την εικόνα του επιτραπέζιου υπολογιστή σας
σε μια οθόνη UHD με την κάρτα γραφικών HP UHD USB.

Kιτ κλειδαριάς ασφαλείας
επαγγελματικών
υπολογιστών HP v2

Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους
εργασίας και δημόσιους χώρους με το κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v2.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: N2U81AA

Αριθμός προϊόντος: N3R93AA
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Συμβατότητα με τους υπολογιστές HP Desktop Mini 260 G1 και G2. Διατίθεται ξεχωριστά. Απαιτείται HP Quick Release που πωλείται ξεχωριστά. Τα εξαρτήματα στερέωσης πωλούνται ξεχωριστά. Τα προαιρετικά
εξαρτήματα πωλούνται ξεχωριστά.
3 Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.
4 Διατίθενται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού.
Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που
υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους
όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
1
2

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1

Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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