Karta produktu

Monitor HP V243 o przekątnej 24″
Duży ekran klasy biznesowej na każdą kieszeń.

Zyskaj dużą ilość miejsca na
realizację wielu zadań jednocześnie
w dokumentach i wiadomościach
e-mail i skorzystaj z możliwości
otwierania wielu okien obok siebie
z monitorem HP V243 o przekątnej
60,96 cm (24″) z podświetleniem
LED – oferującym ogromny ekran
w niewiarygodnie niskiej cenie.

Możliwości prezentacji godne urządzeń klasy biznesowej
● Ciesz się ostrym, wyraźnym obrazem wyświetlanych dokumentów w rozdzielczości 1920 × 1080 ze
współczynnikiem kontrastu dynamicznego 5M:1 i czasem reakcji 5 ms1. Podłączanie do innych urządzeń
przebiega szybko i łatwo dzięki złączom DVI i VGA.
Stwórz wydajną przestrzeń roboczą
● Zamontuj minikomputer stacjonarny HP 2602 bezpośrednio za monitorem, aby stworzyć zintegrowane
środowisko pracy w przystępnej cenie, które doskonale pasuje do niewielkich przestrzeni. Możesz również użyć
zintegrowanego mocowania VESA i umieścić monitor na ścianie lub podstawie2.
Z myślą o ochronie środowiska
● Zmniejsz zużycie energii i zredukuj koszty dzięki inteligentnej, energooszczędnej konstrukcji z certyfikatami
ENERGY STAR® i EPEAT® Silver3. Monitor jest ponadto wyposażony w podświetlenie niezawierające rtęci oraz
ekran niezawierający arsenu.
Obejmuje
● Zwolnij cenne miejsce na biurku, całkowicie usuwając z niego monitor. Zintegrowane standardowe mocowanie
VESA 100 mm umożliwia montaż na ścianie lub obrotowym ramieniu z użyciem uchwytu HP Quick Release2.
● Standardowa roczna ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych. Dostępne są również
opcjonalne pakiety usług HP Care Pack, które pozwalają zwiększyć zakres ochrony gwarancyjnej.4
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Monitor HP V243 o przekątnej 24″
Tabela specyfikacji

Kolor produktu

Czarny

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

60,96 cm (24″)

Typ wyświetlacza

TN z podświetleniem LED

Aktywny obszar panelu

531,36 × 289,89 mm;

Kąt podglądu

170° w poziomie; 160° w pionie

Jasność

250 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny1

Wskaźnik odpowiedzi

5 ms (wł./wył.)1

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość własna

1920 x 1080 przy 60 Hz

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Plug and Play; Powłoka antyrefleksyjna; Konfiguracja przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe; Podświetlenie LED

Kontrolki użytkownika

Wejdź; Minus („-”); Plus („+”); Wyjdź; Regulacja automatyczna; Zasilanie

Sygnał wejściowy

1 port VGA; 1 złącze DVI (z obsługą HDCP)

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii

Aktywny obszar panelu: 531,36 × 289,89 mm; Opis poboru energii elektrycznej: 32 W (maks.), 23 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości);
Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 przy 60 Hz

Wymiary ze stojakiem (szer. x 56,54 × 23,19 × 41,19 cm
głęb. x wys.)
Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

56,54 × 5,65 × 33,99 cm

Waga

3,46 kg
(Z podstawą)

Ergonomia

Nachylenie: od -4 do +22°

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

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

Ochrona środowiska

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci2

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®

Zawartość opakowania

Przewód zasilający pr. zm.; Przewód VGA; Płyta CD (zawiera instrukcję użytkownika, gwarancję, sterowniki)

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja obejmująca 1 rok gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Regulowana podstawa na 2
wyświetlacze HP

Regulowana podstawa na 2 wyświetlacze HP umożliwia korzystanie z dwóch monitorów, zapewniając maksymalną
wydajność i optymalną skuteczność w pracy. Wyświetlacze można ustawić w orientacji poziomej lub pionowej —
pojedynczo lub oba jednocześnie. Ponadto istnieje możliwość regulacji głębokości, wysokości, nachylenia oraz kąta
obrotu stojaka. Dzięki temu można ustawić oba monitory na poziomie oczu, skierowane nieznacznie w swoją stronę. W
ten sposób można korzystać z wielu aplikacji i śledzić różne źródła informacji jednocześnie. Wbudowane rolki
umożliwiają obracanie podstawy, aby łatwiej prezentować obraz na ekranie współpracownikom.

Oznaczenie produktu: AW664AA

Wysięgnik do pojedynczego
monitora HP

Pojedyncze ramię monitora HP to doskonałe akcesorium biurkowe do przestrzeni roboczej. Eleganckie i smukłe
pojedyncze ramię monitora HP zaprojektowano z myślą o uzupełnieniu stylu pracy użytkownika.

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA,
zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej
podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Oznaczenie produktu: BT861AA

Oznaczenie produktu: EM870AA

Adapter graficzny HP UHD
USB

Zwiększ wydajność pracy przez rozbudowanie swojego komputera biurkowego o monitor UHD za pomocą adaptera
graficznego HP UHD USB.

Zestaw blokady
zabezpieczającej HP
Business v2

Pomóż chronić obudowę przed niekontrolowanym użyciem i zabezpiecz komputer oraz ekran w miejscu pracy i w
miejscach publicznych za pomocą zestawu blokady HP Businessv2.

Oznaczenie produktu: N2U81AA

Oznaczenie produktu: N3R93AA

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
2 Zgodność z minikomputerami stacjonarnymi HP 260 G1 i G2, sprzedawane oddzielnie. Wymagany jest uchwyt HP Quick Release, który jest sprzedawany oddzielnie. Wyposażenie do montażu jest sprzedawane
oddzielnie. Wyposażenie opcjonalne jest sprzedawane oddzielnie.
3 Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny pod adresem www.epeat.net.
4 Produkt sprzedawany osobno. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują
pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym klientowi w chwili
zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP
w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.
1

Dane techniczne zastrzeżenia
1

Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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