Taulukot

HP V243 -näyttö, 60,96 cm (24 tuumaa)
Taloudellinen ja isokokoinen näyttö yrityskäyttöön.

Saat runsaasti tilaa hoitaa useita
tehtäviä samaan aikaan, käsitellä
sähköposteja ja asiakirjoja sekä
avata näyttöön useita välilehtiä
60,96 cm:n (24 tuuman)
LED-taustavalaistulla HP V243
-näytöllä. Tämä erityissuuri näyttö
on lisäksi saatavilla uskomattoman
edulliseen hintaan.

Yritysluokan esitysominaisuudet
● Näet asiakirjat selkeästi, sillä näytön resoluutio on 1 920 × 1 080, dynaaminen kontrastisuhde 5 milj. : 1 ja
vasteaika on 5 ms.1 Se on helppo ja nopea yhdistää laitteisiin DVI- ja VGA-tuloliitäntöjen ansiosta.
Luo tehokas työtila
● Kiinnitä HP Desktop Mini 2602 suoraan näytön taakse, jotta saat pieniin tiloihin täydellisesti sopivan, integroidun
ja edullisen työtilan. Voit myös kiinnittää näytön seinälle tai jalustaan sisäisen VESA-kiinnityksen avulla.2
Ympäristöasiat mielessä
● Vähennä virrankulutusta ja kustannuksia älykkäällä, energiatehokkaalla laitteella, jolla on ENERGY
STAR®-hyväksyntä sekä EPEAT® Silver -rekisteröinti.3 Lisäksi näytön taustavalo on elohopeatonta ja näytön lasi
arseenitonta.
Ominaisuudet
● Vapauta arvokasta pöytätilaa ja nosta näyttö työpöydän yläpuolelle: sisäinen 100 mm:n VESA-vakiokuvio tukee
seinälle tai kääntövarteen kiinnitystä HP Quick Release -ratkaisulla.2
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan yhden vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit
valita lisäturvaa HP Care Pack -palveluvalikoimasta.4
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

60,96 cm (24 tuumaa)

Näyttötyyppi

TN, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

531,36 × 289,89 mm;

Katselukulma

170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

5 ms (päälle/pois)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 × 1 080, 60 Hz

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Plug and Play; häikäisynesto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus

Käyttäjätoiminnot

Enter; Miinus (-); Plus (+); Sulje; Automaattinen; virta

Sisääntulosignaali

1 VGA; 1 DVI (HDCP-tuki)

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Paneelin aktiivinen alue: 531,36 × 289,89 mm; Virrankulutuksen kuvaus: 32 W (enintään), 23 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 1 920 ×
1 080, 60 Hz

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

56,54 × 23,19 × 41,19 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 56,54 × 5,65 × 33,99 cm
(l × s × k)
Paino

3,46 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -4° – +22°

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

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

Ympäristö

arseeniton näytön lasi; elohopeattomat näytön taustavalot2

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Pakkauksen sisältö

virtajohto; VGA-johto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet)

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu sisältää yhden vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n säädettävä kahden
näytön teline

HP:n säädettävä kahden näytön teline mahdollistaa kahden näytön käytön ja parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta.
Kumpi tahansa näyttö tai molemmat näytöt voidaan kääntää vaaka- tai pystyasentoon. Sekä syvyys, korkeus, kallistus
että kulma ovat säädettävissä, joten näytöt voidaan asettaa silmän tasoon tai loivaan kulmaan toisiinsa nähden, jolloin
useita sovelluksia tai tietolähteitä voi seurata samaan aikaan. Pohjan rullien ansiosta voit kääntää telinettä, joten työsi
jakaminen muiden kanssa helpottuu.

Tuotenumero: AW664AA

HP:n yhden näytön
telinevarsi

HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden
näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

HP Quick Release -kiinnike

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: BT861AA

Tuotenumero: EM870AA

HP UHD USB
-näytönohjainsovitin

Paranna tuottavuuttasi laajentamalla tai toistamalla työpöytäsi UHD-näytölle HP:n UHD USB -grafiikkasovittimen avulla.

HP Business PC Security
-lukkosarja (v2)

Estä rungon muuntelu ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security
-turvalukkosarjalla v2.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: N2U81AA

Tuotenumero: N3R93AA
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Viestin alaviitteet
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Yhteensopiva HP Desktop Mini 260 G1:n ja G2:n kanssa, myydään erikseen. Vaadittava HP Quick Release -kiinnike myydään erikseen. Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen. Lisävarusteet hankittava erikseen.
EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
4 Hankittava erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n
palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai
HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
1
2
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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