Dataark

HP V197-skjerm på 47 cm (18,5")
Den daglige, budsjettvennlige kontorskjermen.

Få flotte presentasjonsfunksjoner
til en pris som ikke sprenger
budsjettet, med HP V197
LED-bakbelyst skjerm på 47,0 cm
(18,5"), en skjerm med stilig, tynn
profil i en kompakt,
plassbesparende størrelse, til en
utrolig gunstig pris.

Presentasjonsfunksjoner i bedriftsklassen
● Få skarp og klar visning av dokumenter og e-post med oppløsning på 1366 x 768, 5M:1 dynamisk
kontrastforhold og 5 ms responstid på en 47,0 cm (18,5" diagonalt) stor skjerm.1 Koble til enhetene dine raskt og
enkelt med DVI- og VGA-inngang.
Lag et effektivt arbeidsområde
● Monter HP Desktop Mini 2602 rett bak skjermen for en integrert og rimelig alt-i-ett-PC som er perfekt for trange
steder. Eller bruk det integrerte VESA-festet til å plassere skjermen på en vegg eller stativ.2
Utformet med tanke på miljøet
● Reduser strømforbruk og kostnader med en intelligent, energieffektiv design, som er ENERGY STAR®-kvalifisert
og EPEAT® Silver-registrert.3 Skjermen har også kvikksølvfri bakbelysning og arsenfritt skjermglass.
Med
● Tilpass skjermposisjonen med justerbare vippinnstillinger og visningsvinkler.
● Du kan være sikker på at IT-investeringen støttes av en ettårig begrenset standardgaranti. Velg valgfrie HP Care
Pack-tjenester hvis du vil utvide beskyttelsen.4
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HP V197-skjerm på 47 cm (18,5")
Spesifikasjonstabell

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

47 cm (18,5")

Skjermtype

TN m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

409,8 x 230,4 mm;

Visningsvinkel

90° horisontalt; 65° vertikalt

Lysstyrke

200 cd/m²1

Kontrastforhold

600:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsgrad

5 ms på/av1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

1366 x 768 ved 60 Hz

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Språkvalg; LED-bakbelysning; Kontroller på skjermen; Plug and Play; Brukerprogrammerbar

Brukerkontroller

Meny; Minus ("-"); Pluss ("+"); OK; Strøm

Inngangssignal

1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-støtte)

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Panelets aktive område: 409,8 x 230,4 mm; Beskrivelse av strømforbruk: 17 W (maksimum), 15 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: 1366
x 768 ved 60 Hz

Mål med stativ (B x D x H)

44,14 x 21,81 x 33,86 cm

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

2,6 kg
(Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +22 °

Sertifisering og overholdelse CE; CB; TUV-merke; GS; CCC
av lover og forskrifter
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver

Innhold i esken

Skjerm; Strømledning; VGA-kabel; HP Display Assistant-programvare

Garanti

1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP V197-skjerm på 47 cm (18,5")
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP enkel skjermarm

HP enkel skjermarm er et perfekt skrivebordstilbehør for arbeidsmiljøet. Den stilige og strømlinjeformede HP enkel
skjermarm er utformet for å understøtte måten du arbeider på.

Produktnummer: BT861AA

HP hurtigutløserbrakett

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer
og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP Integrated Work Center 3
for liten formfaktor

Maksimer arbeidsområdet med HP integrert arbeidssenter for små formfaktorer v3. Tilpasse en "alt-i-ett"-løsning ved å
kombinere en HP liten formfaktor eller arbeidsstasjon med en LED-skjerm på opptil 24 tommer diagonalt.1

HP Integrated Work Center
for Desktop PC og tynnklient

Få mest mulig ut av små arbeidsområder med en HP IWC Desktop Mini/tynnklient som gjør det mulig å lage en kompakt
skrivebordsløsning ved å kombinere en skjerm1 med en HP Desktop Mini, HP tynnklient eller HP Chromebox1 og få
praktisk fronttilgang til alle inngangene.

Produktnummer: F2P06AA

Produktnummer: G1V61AA

HP UHD USB grafikkadapter

Øk produktiviteten ved å utvide eller speile den stasjonære PC-en din til en UHD-skjerm med USB-grafikkadapter i UHD
fra HP.

Produktnummer: N2U81AA

HP sikkerhetslåssett for
kontor-PC v2

Bidra til å hindre kabinettukling og sikre PC-en og skjermen på arbeidsplasser og i offentlige områder med HP
sikkerhetslåssett for kontor-PC v2.

HP 3 år maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
standardskjerm

Våre støttespesialister er alltid klare til å hjelpe deg slik situasjonen krever, om det er eksternt via telefonen eller
personlig.

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: N3R93AA

Produktnummer: UD950E
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HP V197-skjerm på 47 cm (18,5")
Fotnoter
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Kompatibel med HP Desktop Mini 260 G1 og G2, selges separat. HP hurtigutløser kreves og selges separat. Monteringsutstyr selges separat. Tilleggsutstyr selges separat
EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.
4 Selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer
informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte
rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.

Lær mer på
www.hp.eu/monitors
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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