Dataark

HP V197-skærm på 47 cm (18,5")
Skærm til erhvervsbrug, der ikke sprænger budgettet.

Få præsentationsfunktioner i høj
kvalitet, til en pris der ikke
sprænger budgettet, med denne
HP V197-skærm på 18,5" (47 cm).
Den er en tynd og kompakt og har
et pladsbesparende skærmformat
og en utrolig lav pris.

Professionelle præsentationsfunktioner
● Med en opløsning på 1366 x 768, dynamisk kontrastforhold på 5M:1 og reaktionstid på 5 ms kan du nyde en klar
og skarp visning af dine dokumenter og e-mails på en skærm på 47 cm (18,5").1 Med DVI- og VGA-indgange får
du hurtig og nem tilslutning af dine enheder.
Skab et effektivt arbejdsmiljø
● Ved at montere HP Desktop Mini 2602 direkte bag skærmen får du en integreret og økonomisk
All-in-One-computer, der er perfekt på steder, hvor pladsen er trang. Du kan også bruge det integrerede
VESA-monteringsbeslag til at fastgøre skærmen på en væg eller et stativ.2
Udviklet med hensyntagen til miljøet
● Reducer strømforbruget, og sænk omkostningerne med et intelligent, energieffektivt design, der er ENERGY
STAR®-certificeret og EPEAT® Silver-registreret.3 Skærmen er endvidere udstyret med kviksølvfri bagbelysning og
skærmglas uden arsen.
Fremhævede funktioner
● Med de justerbare hældningsindstillinger og betragtningsvinkler kan du tilpasse skærmens position efter dine
behov.
● Du kan føle dig tryg i visheden om, at din it-investering understøttes af 1 års begrænset standardgaranti. Hvis du
vil udvide din beskyttelse, kan du tilvælge HP Care Pack-tjenester.4
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HP V197-skærm på 47 cm (18,5")
Specifikationstabel

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

47 cm (18,5")

Skærmtype

TN med LED-baggrundslys

Panelets aktive område

409,8 x 230,4 mm;

Synsvinkel

90° vandret; 65° lodret

Lysstyrke

200 cd/m²1

Kontrastforhold

600:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsforhold

5 ms (til/fra)1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1366 x 768 ved 60 Hz

Understøttede opløsninger

1366 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Skærmegenskaber

Refleksfri; Valg af sprog; LED-baggrundslys; Betjeningsknapper på skærmen; Plug-and-Play; Kan programmeres af brugeren

Brugerbetjening

Menu; Minus ("-"); Plus ("+"); OK; Strømforsyning

Indgangssignal

1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-understøttelse)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Panelets aktive område: 409,8 x 230,4 mm; Strømforbrug: 17 W (maksimal), 15 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: 1366 x 768 ved 60 Hz

Mål inklusive stander (B x D x 44,14 x 21,81 x 33,86 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

44,14 x 4,54 x 27,77 cm

Vægt

2,6 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +22°

Certificering og
overensstemmelser

CE; CB; TUV-mærke; GS; CCC

Miljøansvar

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri bagbelysning på skærmen

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver

Kassens indhold

Skærm; Strømledning; VGA-kabel; HP Display Assistant-software

Garanti

1 års begrænset garanti, inklusive 1 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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HP V197-skærm på 47 cm (18,5")
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Skærmarm til én skærm

HP-skærmarmen til én skærm er det perfekte skrivebordstilbehør til arbejdet. HP-skærmarmen er elegant og strømlinet
og er udviklet som et supplement til din måde at arbejde på.

Produktnummer: BT861AA

HP Quick Release-beslag

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP integreret driftscenter 3
til Small Form Factor

Maksimer din arbejdsplads med HP Integrated Work Center til Small Form Factors v3. Tilpas en "alt-i-én" løsning ved at
kombinere en HP Small Form Factor eller pc med en LED-skærm på op til 24" (diagonalt).1

HP integreret driftscenter til
Desktop Mini og tynd klient

Få mest muligt ud af mindre arbejdspladser, og skab en kompakt løsning på skrivebordet med HP IWC Desktop Mini/Thin
Client ved at kombinere en skærm1 med HP Desktop Mini, HP Thin Client eller HP Chromebox1, og du får praktisk
frontadgang til alle indgangene.

Produktnummer: F2P06AA

Produktnummer: G1V61AA

HP UHD USB-grafikadapter

Du kan øge produktiviteten ved at udvide eller spejle skrivebordet på en UHD-skærm med HP UHD USB-grafikadapteren.

Sikkerhedslåsesæt til HP's
erhvervs-pc'er v2

Med sikkerhedslåsesættet HP Business PC Security Lock v2 Kit kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og
beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

HP 3 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

Vores supportspecialister er altid klar til at hjælpe på den måde, situationen kræver, uanset om det er fjernsupport via
telefonen eller personligt.

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: N2U81AA

Produktnummer: N3R93AA

Produktnummer: UD950E
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Fodnoter
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Kompatibel med HP Desktop Mini 260 G1 og G2, der skal købes separat. Der kræves HP Quick Release, som skal anskaffes separat. Udstyr til montering sælges separat. Tilbehør sælges separat.
EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se registreringsstatussen for dit land på www.epeat.net.
4 Sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for køb af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og
begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte
rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den begrænsede HP-garanti, der følger med HP-produktet.
1
2
3

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1Alle

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i
de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
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