Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP V197 47 cm (18,5")
Οικονομική, επαγγελματική οθόνη για καθημερινή χρήση.

Απολαύστε ποιοτικές λειτουργίες
παρουσίασης σε τιμή που δεν
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό
σας με την οθόνη HP V197 47 cm
(18,5"). Η οθόνη αυτή είναι κομψή,
λεπτή, σε διαστάσεις που
εξοικονομούν χώρο και
προσφέρεται σε απίστευτα
χαμηλή τιμή.

Λειτουργίες παρουσίασης επαγγελματικού επιπέδου
● Εξασφαλίστε ευκρινή και καθαρή προβολή των εγγράφων και των email σας με ανάλυση 1.366 x 768,
δυναμικό λόγο αντίθεσης 5Μ:1 και χρόνο απόκρισης 5 ms σε μια οθόνη 47 cm (18,5").1 Συνδέστε γρήγορα και
εύκολα τις συσκευές σας με τις εισόδους DVI και VGA.
Δημιουργήστε έναν αποδοτικό χώρο εργασίας
● Στερεώστε τον HP Desktop Mini 2602 ακριβώς πίσω από την οθόνη για να δημιουργήσετε οικονομικά έναν
ολοκληρωμένο all-in-one, ιδανικό για μικρούς χώρους. Ή, χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο μηχανισμό VESA
για να τοποθετήσετε την οθόνη σε τοίχο ή σε βάση.2
Σχεδίαση με περιβαλλοντική συνείδηση
● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος, με την έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση με
πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Silver.3 Η οθόνη διαθέτει επίσης οπισθοφωτισμό χωρίς
υδράργυρο και γυαλί χωρίς αρσενικό.
Χαρακτηριστικά
● Προσαρμόστε τη θέση της οθόνης χάρη στη ρυθμιζόμενη κλίση και γωνία προβολής.
● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση ενός
έτους. Για να επεκτείνετε την προστασία σας, επιλέξτε προαιρετικά HP Care Pack.4

Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP V197 47 cm (18,5")
Πίνακας προδιαγραφών

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

47 cm (18,5")

Τύπος οθόνης

TN με οπισθοφωτισμό LED

Ενεργή περιοχή πίνακα

409,8 x 230,4 mm;

Γωνία θέασης

90° οριζόντια, 65° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

200 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

600:1 στατική, 5000000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

5 ms ενεργ./απενεργ.1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

1.366 x 768 στα 60 Hz

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

1.366 x 768, 1.280 x 720, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, οπισθοφωτισμός LED, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, Plug and Play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη

Χειριστήρια

Μενού, μείον ("-"), συν ("+"), OK, λειτουργία

Σήμα εισόδου

1 VGA, 1 DVI-D (με υποστήριξη HDCP)

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργή περιοχή πίνακα: 409,8 x 230,4 mm; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 17 W (μέγιστη), 15 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1.366 x
768 στα 60 Hz

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 44,14 x 21,81 x 33,86 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 44,14 x 4,54 x 27,77 cm
x Υ)
Βάρος

2,6 kg
(Με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5° έως +22°

Πιστοποίηση και
συμμόρφωση

CE, CB, σήμα TUV, GS, CCC

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
ενέργειας
Περιεχόμενα συσκευασίας

Οθόνη; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο VGA; Λογισμικό HP Display Assistant

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP V197 47 cm (18,5")
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Μονός βραχίονας οθόνης HP

Ο Βραχίονας οθόνης HP είναι το ιδανικό επιτραπέζιο αξεσουάρ για την εργασία σας. Κομψός και σύγχρονος, ο
Βραχίονας οθόνης HP έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει τον τρόπο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: BT861AA

Βραχίονας HP γρήγορης
αποδέσμευσης

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και
άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας
τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

HP Integrated Work Center 3
για Small Form Factor

Μεγιστοποιήστε το χώρο εργασίας σας με το HP Integrated Work Center για Small Form Factor v3. Δημιουργήστε μια
λύση "all-in-one" συνδυάζοντας ένα Small Form Factor ή ένα σταθμό εργασίας HP με οθόνη LED μεγέθους έως 24
ίντσες.1

Αριθμός προϊόντος: F2P06AA

Ενσωματωμένο κέντρο
εργασίας HP για επιτραπέζιο
υπολογιστή Mini και Thin
Client

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τους μικρούς χώρους εργασίας με έναν επιτραπέζιο HP IWC Mini/Thin Client που σας
επιτρέπει να δημιουργήσετε μια συμπαγή επιτραπέζια λύση, συνδυάζοντας μια οθόνη1 με έναν επιτραπέζιο HP Mini, HP
Thin Client ή HP Chromebox1 και με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εισόδους από την πρόσοψη.

Προσαρμογέας γραφικών
HP UHD USB

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας επεκτείνοντας ή αντικατοπτρίζοντας την εικόνα του επιτραπέζιου υπολογιστή σας
σε μια οθόνη UHD με την κάρτα γραφικών HP UHD USB.

Kιτ κλειδαριάς ασφαλείας
επαγγελματικών
υπολογιστών HP v2

Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους
εργασίας και δημόσιους χώρους με το κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v2.

Τυπική επιτόπια υποστήριξη
υλικού οθόνης ΗΡ με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 3 έτη

Οι ειδικοί τεχνικής υποστήριξης είναι έτοιμοι να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή με οποιονδήποτε τρόπο, είτε μέσω
τηλεφώνου είτε αυτοπροσώπως.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: G1V61AA

Αριθμός προϊόντος: N2U81AA

Αριθμός προϊόντος: N3R93AA

Αριθμός προϊόντος: UD950E

Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP V197 47 cm (18,5")
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Συμβατότητα με τους υπολογιστές HP Desktop Mini 260 G1 και G2. Διατίθεται ξεχωριστά. Απαιτείται HP Quick Release που πωλείται ξεχωριστά. Τα εξαρτήματα στερέωσης πωλούνται ξεχωριστά. Τα προαιρετικά
εξαρτήματα πωλούνται ξεχωριστά.
3 Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.
4 Διατίθενται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού.
Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που
υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους
όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
1
2

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1

Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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