Veri sayfası

HP V243 24 inç Monitör
Bütçe dostu geniş iş ekranı.

İnanılmaz uygun fiyatlı çok geniş
bir ekran olan HP V243 60,96 cm
(24") LED Arkadan Aydınlatmalı
Monitörle, belge ve e-postalarınız
arasında çoklu görevler için geniş
bir alana sahip olun ve birden fazla
pencereyi yan yana açın.

İş standartlarına uygun sunum özellikleri
● 1920 x 1080 çözünürlük, 5M:1 dinamik kontrast oranı ve 5 msn yanıt süresine sahip bu ekranda tüm belgelerinizi
canlı ve net bir şekilde görüntüleyin.1 DVI ve VGA girişleriyle aygıtlarınıza hızlı ve kolay bir şekilde bağlanın.
Verimli bir çalışma alanı yaratın
● Dar mekanlara mükemmel uyan, tümleşik ve uygun fiyatlı çalışma alanı elde etmek için HP Desktop Mini 2602
bilgisayarınızı doğrudan ekranın arkasına monte edin. Veya tümleşik VESA montaj birimini kullanarak ekranı
duvara veya ayağa monte edin.2
Çevreye duyarlı tasarım
● ENERGY STAR® onaylı, EPEAT® Silver tescilli, akıllı ve enerji tasarrufu sağlayan bir tasarımla enerji tüketimini ve
maliyetlerinizi azaltın.3 Monitör ayrıca, cıva içermeyen arka ışıklara ve arsenik içermeyen ekran camına sahiptir.
Özellikler
● Monitörü çalışma masanızdan tamamen kaldırarak değerli çalışma alanınızdan yer kazanın; tümleşik 100 mm'lik
standart VESA sistemi, HP Quick Release özelliğiyle duvara veya açılır kola montajı destekler.2
● Standart bir yıllık sınırlı garanti sayesinde BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun.
Korumanızı daha ileriye taşımak için isteğe bağlı HP Care Pack Hizmetlerini seçin.4
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HP V243 24 inç Monitör
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün rengi

Siyah

Monitör boyutu (diyagonal)

60,96 cm (24")

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı TN

Etkin Panel Alanı

531,36 x 289,89 mm;

Izlenebilir açı

170° yatay; 160° dikey

Parklaklık

250 g/m²1

Kontrast oranı

1000:1 statik; 5000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

5 ms açma/kapama1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

60Hz'de 1920 x 1080

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Tak ve Çalıştır; Yansımasız; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan Aydınlatma

Kullanıcı denetimleri

Giriş; Eksi ("-"); Artı ("+"); Çıkış; Otomatik; Güç

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI (HDCP desteği ile)

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Etkin Panel Alanı: 531,36 x 289,89 mm; Güç Tüketimi tanımı: 32 W (maksimum), 23 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: 60Hz'de 1920 x 1080

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 56,54 x 5,65 x 33,99 cm
G x D)
Ağırlık

3,46 kg
(Ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -4° - +22°

Belgeler ve Uyumluluk

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

Çevre koruma

Arsenik içermeyen ekran camı; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları2

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı

Kutudakiler

AC güç kablosu; VGA kablosu; CD (kullanım kılavuzu, garanti, sürücüler içerir)

Garanti

1 yılla sınırlı parça ve işçilik hizmetini içeren 1 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP V243 24 inç Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Ayarlanabilir Çift Ekran
Sehpa

HP Ayarlanabilir Çift Ekran Standı, üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarıp verimliliği en iyi duruma getirmek için iki ekran
kullanmanıza olanak sağlar. Ekranlardan biri veya ekranların her ikisi yatay ya da dikey konumda duracak şekilde
döndürülebilir. Ayrıca standda derinlik, yükseklik, eğim ve açı ayarı yapılabilir, böylece her iki ekranı hafifçe birbirlerine
bakacak şekilde göz hizasına getirebilir ve birçok uygulamayı ve bilgi kaynağını aynı anda takip edebilirsiniz. Tümleşik
taban silindirleri, standı döndürerek çalışmalarınızı daha kolay bir şekilde paylaşmanızı sağlar.

Ürün numarası: AW664AA

HP Tekli Monitör Kolu

HP Tekli Monitör Kolu iş yaşamınız için mükemmel masaüstü aksesuarıdır. Şık ve pürüzsüz hatlarıyla HP Tekli Monitör Kolu
çalışma biçiminizi tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: BT861AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve
kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma
alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

HP UHD USB Grafik Kartı
Adaptörü

HP UHD USB Grafik Adaptörüyle masaüstünüzü bir UHD ekrana genişleterek veya yansıtarak verimliliğinizi artırın.

HP İş Bilgisayarı Güvenlik
Kilidi v2 Takımı

HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v2 Takımı ile çalışma ortamlarında ve kamusal alanlarda bilgisayarınızı izinsiz
müdahalelere karşı koruyun ve güvence altına alın.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: N2U81AA

Ürün numarası: N3R93AA
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HP V243 24 inç Monitör
Mesaj Altbilgileri
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
HP Desktop Mini 260 G1 ve G2 ile uyumludur, ayrı satılır. Ayrı satılan HP Quick Release gerekir. Montaj donanımı ayrı satılır. Seçenekler ayrı satılır.
Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkenizdeki tescil durumu için www.epeat.net adresine bakın.
4 Ayrı satılır. HP Care Pack için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi
için bkz. www.hp.com/go/cpc. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve
HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
1
2
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1

Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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