גיליון נתונים

צג  HP V243בגודל  24אינץ'
צג עסקי בעל מסך גדול במחיר ידידותי לתקציב.

הודות לצג  HP V243בגודל  60.96ס"מ
) 24אינץ'( עם תאורת  LEDאחורית,
תצוגה גדולה במיוחד ומחיר נמוך
להפליא ,תוכל לקבל שפע של מקום
לביצוע משימות מרובות הקשורות
למסמכים ולדואר האלקטרוני ולהשאיר
חלונות מרובים פתוחים זה לצד זה.

מאפייני תצוגה ברמה עסקית
● באפשרותך ליהנות מתצוגות חדות וברורות של המסמכים עם רזולוציה של  ,1,080 x 1,920יחס ניגודיות דינמי של  ,5M:1וזמן
תגובה של  5אלפיות השניה 1.התחבר במהירות ובקלות להתקנים שלך עם כניסות  DVIו.VGA-
צור סביבת עבודה יעילה
● הצב את  2HP Desktop Mini 260ישירות מאחורי הצג ותיהנה מסביבת עבודה משולבת ומשתלמת שמתאימה באופן מושלם
למקומות קטנים .לחלופין ,השתמש במנגנון ההרכבה המשולב התואם  VESAכדי לחבר את הצג לקיר או למעמד.
עוצב מתוך מחשבה על הסביבה
● הפחת את צריכת החשמל וצמצם את העלויות בעזרת עיצוב חכם וחסכוני באנרגיה ,בעל אישור ® ENERGY STARובעל דירוג
 4.EPEAT® Silverהצג כולל גם תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית וזכוכית תצוגה ללא ארסן.

כולל
● פנה מקום יקר-ערך בשולחן העבודה שלך מבלי להציב את הצג עליו; תבנית ה VESA-הרגילה המשולבת של  100מ"מ תומכת
באפשרות תלייה על קיר או על זרוע מסתובבת בעזרת המסגרת לשחרור מהיר של 2.HP
● אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהשקעתך ב IT-נתמכת באחריות מוגבלת סטנדרטית לשנה אחת .בחר בשירותי HP Care Pack
האופציונליים להרחבת ההגנה4.
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צג  HP V243בגודל  24אינץ'
טבלת מפרטים

צבע מוצר

שחור

גודל תצוגה )באלכסון(

 60.96ס"מ )"(24

אזור לוח פעיל

 289.89 x 531.36מ"מ;

סוג תצוגה

זווית צפייה
בהירות

 TNעם תאורת  LEDאחורית
 170°אופקי;  160°אנכי
250 cd/m²1

יחס ניגודיות

 1,000:1סטטי;  50,00000:1דינמי

יחס רוחב-גובה

16:9

יחס תגובה

רזולוציה טבעית

1

זמן הפעלה/כיבוי של 5 ms1
 1,920 x 1,080ב 60-הרץ

רזולוציות נתמכות

480 x 640 ;400 x 720 ;600 x 800 ;768 x 1,024 ;720 x 1,280 ;1024 x 1,280 ;900 x 1,440 ;900 x 1,600 ;1,050 x 1,680 ;1,080 x 1,920

פקדים למשתמש

 ;Enterמינוס )" ;("-פלוס )" ;("+יציאה; אוטומטי; הפעלה

מתח במבוא

מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 41.19 x 23.19 x 56.54ס"מ

משקל

 3.46ק"ג
)עם מעמד(

מאפייני תצוגה
אות קלט

צריכת מתח

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

הכנס-הפעל; נגד בוהק; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; בחירת שפה; פקדים על-גבי המסך; נורות  LEDאחוריות
יציאת  ;VGAיציאת ) DVIעם תמיכת (HDCP

אזור לוח פעיל 289.89 x 531.36 :מ"מ; תיאור צריכת מתח 32 :ואט )מרבי( 23 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך 1,920 x 1,080 :ב 60-הרץ
 56.54 x 5.65 x 33.99ס"מ

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -4 :עד +22°

סביבתי

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית

אישור ותאימות

TCO Certified 6.0 ;TUV-S ;ISC; VCCI; BSMI; CE; CB; FCC; ICES; EPA ;KCC; PSB; CCC; CEL; CECP; SEPA ;KC
2

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה מאושר ENERGY STAR® 5.0
תכולת האריזה
אחריות

כבל מתח  ;ACכבל  ;VGAתקליטור ) CDכולל מדריך למשתמש ,אחריות ,מנהלי התקן(

אחריות מוגבלת לשנה הכוללת שנה אחת לשירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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צג  HP V243בגודל  24אינץ'
אביזרים ושירותים )לא כלול(
מעמד HP Adjustable Dual
Display Stand

מעמד  HP Adjustable Dual Display Standמאפשר לך להשתמש בשתי תצוגות כדי להגביר את הפרודוקטיביות ולמטב את היעילות שלך.
ניתן לסובב את אחת מהתצוגות או את שתיהן למצב תצוגה לרוחב או לאורך ,והמעמד מאפשר כוונון של העומק ,הגובה ,ההטיה והזווית כך
שבאפשרותך לצפות בשני המסכים בגובה העיניים וכמו כן להציב את המסכים כך שיפנו במקצת זה כלפי זה ,באופן המאפשר לך לעקוב אחר
יישומים מרובים ומשאבי מידע בו-זמנית .גלגלות בסיס משולבות מאפשרות לך לסובב את המעמד כדי שתוכל לשתף את עבודתך בקלות רבה
יותר.

מספר מוצרAW664AA :

זרוע HP Single Monitor Arm

הזרוע של  HPלצג יחיד היא אביזר שולחן העבודה המתאים באופן מושלם לביצוע העבודה .הזרוע המלוטשת והיעילה של  HPלצג יחיד
תוכננה כדי להשלים את דרך העבודה שלך.

מסגרת לשחרור מהיר של HP

פתרון תלייה מאובטח וקל לשימוש עבור מחשבי  HP thin clientsתואמי ,VESA-צגים שטוחים תואמים של  HPומוצרים שולחניים נוספים
של  .HPחבר לכל מעמד ,תושבת או מתלה קיר תואמים ונצל את סביבת העבודה שלך באופן הטוב ביותר.

HP UHD USB Graphics
Adapter

הגבר את הפרודוקטיביות על-ידי הרחבה או שיקוף של תוכן שולחן העבודה שלך על-גבי צג  UHDבעזרת מתאם הגרפיקה .HP UHD USB

מספר מוצרN2U81AA :

ערכת HP Business PC Security
Lock v2

סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה HP
.Business PC Security Lock v2 Kit

מספר מוצרBT861AA :

מספר מוצרEM870AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרN3R93AA :
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צג  HP V243בגודל  24אינץ'
הערות שוליים להעברת הודעות

] [1כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 2תואם ל HP Desktop Mini 260 G1-ו G2-ונמכר בנפרד .נדרשת תושבת של  HPלניתוק מהיר הנמכרת בנפרד .רכיבי חומרה להרכבה נמכרים בנפרד .תוספות לרכישה בנפרד.
 3בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרשמה במדינה/אזור שלך.
 4לרכישה בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/cpc
השירותים של  HPכפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP
בנוגע לשירות ,ואף לא מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/monitors
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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