Veri sayfası

HP V197 47 cm (18,5") Monitör
Uygun maliyetli günlük iş amaçlı monitör

İnanılmaz düşük bir fiyat
noktasında yerden tasarruf
sağlayan küçük bir ekran boyutuna
sahip şık ve ince profilli bir monitör
olan HP V197 47 cm (18,5")
Monitör ile bütçenizi sarsmayan bir
fiyata, yüksek kaliteli sunum
özellikleri elde edersiniz.

İş standartlarına uygun sunum özellikleri
● 1366 x 768 çözünürlük, 5M:1 dinamik karşıtlık oranı ve 5 msn tepki süresine sahip 47 cm (18,5") diyagonal
boyutlu bu ekranda belgelerinizi ve e-postalarınızı 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 bir all-in-one elde etmek için HP 260 Mini Masaüstü
Bilgisayarınızı2 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
● Ayarlanabilir eğim ayarları ve görme açılarıyla ekranınızın konumunu özelleştirin.
● Bir yıllık standart sınırlı garanti sayesinde BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun.
Korumanızı daha ileriye taşımak için isteğe bağlı HP Care Pack'lerden seçin.4
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HP V197 47 cm (18,5") Monitör
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün rengi

Siyah

Monitör boyutu (diyagonal)

47 cm (18,5")

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı TN

Etkin Panel Alanı

409,8 x 230,4 mm;

Izlenebilir açı

90° yatay; 65° dikey

Parklaklık

200 g/m²1

Kontrast oranı

600:1 statik; 5000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

5 ms açma/kapama1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

60 Hz'de 1366 x 768

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Dil seçimi; LED Arka Aydınlatması; Ekran denetimleri; Tak ve Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir

Kullanıcı denetimleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+"); OK; Güç

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI-D (HDCP desteği ile)

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Etkin Panel Alanı: 409,8 x 230,4 mm; Güç Tüketimi tanımı: 17 W (maksimum), 15 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: 60 Hz'de 1366 x 768

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 44,14 x 4,54 x 27,77 cm
G x D)
Ağırlık

2,6 kg
(Ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 - +22°;

Belgeler ve Uyumluluk

CE; CB; TUV İşareti; GS; CCC

Çevre koruma

Arsenik içermeyen ekran camı; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı; EPEAT® Silver

Kutudakiler

Monitör; AC güç kablosu; VGA kablosu; HP Display Assistant yazılımı

Garanti

1 yılla sınırlı parça ve işçilik hizmetini içeren 1 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP V197 47 cm (18,5") Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
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

Küçük Form için HP Tümleşik
İş Merkezi 3

Küçük Form Faktörleri v3 için HP Tümleşik İş Merkezi sayesinde çalışma alanınızı en üst düzeye çıkarın. Bir HP Küçük Form
Faktörü veya İş İstasyonunu 24 inçe kadar diyagonal bir monitörle birleştirerek, bir “all-in-one” çözümü haline getirin.1

Masaüstü Bilgisayar Mini ve
İnce İstemci için HP Tümleşik
İş Merkezi

Ekran1 ile HP Mini Masaüstü, HP İnce İstemci veya HP Chromebox1 aygıtınızı birleştirerek ve tüm girişlere önden rahat
erişim sağlayarak küçük bir masaüstü çözümü oluşturmanıza olanak tanıyan HP IWC Mini Masaüstü Bilgisayar/İnce
İstemci ile küçük çalışma alanlarından en iyi şekilde yararlanın.

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.

HP 3 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Standart Monitör
Donanım Desteği

Destek uzmanları, ister uzaktan ister şahsen olsun size durumun gerektirdiği şekilde yardımcı olmak için her zaman
hazırdır.

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

Ürün numarası: F2P06AA

Ürün numarası: G1V61AA

Ürün numarası: N2U81AA

Ürün numarası: N3R93AA

Ürün numarası: UD950E
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HP V197 47 cm (18,5") 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
3

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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