Záznamový list

Monitor HP V243 s uhlopriečkou 24 palca
Finančne nenáročný podnikový displej s veľkou obrazovkou.

Získajte dostatok miesta na prácu s
dokumentmi a e-mailovými
správami naraz a nechajte si
otvorených viacero okien vedľa
seba na monitore HP V243 60,96
cm (24") s podsvieteným LED a
extra veľkým displejom, ktorý je
dostupný za neuveriteľne nízku
cenu.

Prezentačné možnosti triedy biznis
● Vychutnajte si ostré a jasné zobrazenie svojich dokumentov s rozlíšením 1920 x 1080, dynamickým kontrastným
pomerom 5M:1 a časom odozvy 5 ms.1 K zariadeniam sa môžete rýchlo a jednoducho pripojiť pomocou vstupov
DVI a GA.
Vytvorte si efektívny pracovný priestor
● Umiestnite svoj HP Desktop Mini 2602 priamo za monitor a získajte integrovaný a dostupný pracovný priestor
perfektný pre malé priestory. Alebo využite integrovaný montážny systém VESA a umiestnite obrazovku na
stenu alebo stojan.2
Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie
● Znížte spotrebu energie a svoje náklady vďaka inteligentnému, energeticky úspornému dizajnu, ktorý nesie
certifikát ENERGY STAR® a má registráciu EPEAT® Silver.3 Monitor sa pýši aj podsvietením displeja bez obsahu
ortuti a sklom displeja bez obsahu arzénu.
Funkcie
● Uvoľnite cenný priestor na stole a zodvihnite celý monitor nad stôl; integrovaná štandardná montáž VESA 100
mm podporuje zavesenie na stenu alebo výsuvné rameno s HP Quick Release.2
● Spoľahnite sa, že vaša investícia do IT je zabezpečená štandardnou ročnou obmedzenou zárukou. Ak chcete
zvýšiť ochranu, zvoľte si voliteľný HP Care Pack Services.4
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Tabuľka s technickými údajmi

Farba produktu

Čierna

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

60,96 cm (24")

Typ obrazovky

TN s posvietením LED

Aktívna oblasť panela

531,36 x 289,89 mm;

Uhol pohľadu

170° horizontálne; 160° vertikálne

Jas

250 cd/m²1

Pomer kontrastu

statický kontrast 1000 : 1; dynamický kontrast 5 000 000 : 11

Miera odozvy

5 ms zap/vyp1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

1 920 x 1 080 pri 60 Hz

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

Technológia Plug and Play; Antireflexný; Programovateľné používateľom; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Podsvietenie LED;

Používateľské ovládače

Enter; Mínus („-“); Plus („+“); Skončiť; Automaticky; Napájanie

Vstupný signál

1 port VGA; 1 port DVI (s podporou HDCP)

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Aktívna oblasť panela: 531,36 x 289,89 mm; Popis spotreby energie: 32 W (maximálne), 23 W (štandardne), 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie
obrazovky: 1 920 x 1 080 pri 60 Hz

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

56,54 x 23,19 x 41,19 cm

Rozmery bez podstavca (Š x H 56,54 x 5,65 x 33,99 cm
x V)
Hmotnosť

3,46 kg
(So stojanom)

Ergonomické vlastnosti

náklon: - 4 až + 22 °

Osvedčenie a zhoda

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

Okolitý

sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti2

Zhoda s normami energetickej certifikácia ENERGY STAR®
efektívnosti
Čo je v krabici

Napájací kábel; kábel VGA; disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku, ovládače);

Záruka

1-ročná obmedzená záruka vrátane 1-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Nastaviteľný stojan na dva
monitory HP

Nastaviteľný stojan na dva displeje HP vám umožňuje používať dva displeje pre maximalizovanie produktivity a
optimalizovanie efektivity. Jeden alebo oba displeje je možné otočiť do horizontálnej alebo vertikálnej polohy a je možné
nastaviť hĺbku, výšku, sklon a uhol, takže môžete sledovať obidve obrazovky na úrovni očí a jemne ich môžete pootočiť,
vďaka čomu môžete používať niekoľko aplikácií a informačných zdrojov naraz. Integrované základné valce vám umožnia
otáčať stojan, takže môžete jednoduchšie zdieľať svoju prácu.

Číslo produktu: AW664AA

Rameno monitora HP Single

Rameno pre jeden monitor HP je ideálne stolové príslušenstvo pre váš pracovný život. Elegantné a moderné rameno na
jeden monitor HP je navrhnuté tak, aby sa prispôsobilo vášmu spôsobu práce.

Číslo produktu: BT861AA

Držiak HP Quick Release

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné
ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte
na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Grafický adaptér HP UHD
USB

Zvýšte svoju produktivitu rozšírením alebo zrkadlením počítača na displeji UHD pomocou grafického adaptéra HP UHD
USB.

Súprava bezpečnostného
zámku pre počítače HP
Business v2

Pomôžte predchádzať neoprávnenej manipulácii so šasi a zabezpečte svoj počítač a monitor v pracovných a verejných
priestoroch pomocou súpravy bezpečnostného zámku pre počítače HP Business v2.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: N2U81AA

Číslo produktu: N3R93AA
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Poznámky v krátkych správach
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Kompatibilné s HP Desktop Mini 260 G1 a G2, predáva sa samostatne. Vyžaduje sa montáž HP Quick Release predávaná samostatne. Súprava na montáž sa predáva samostatne. Voliteľné doplnky predávané
samostatne.
3 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na stránke www.epeat.net.
4 Predáva sa samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na
stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné
práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe
produktu HP.
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Technické špecifikácie zrieknutie
1

Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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