Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP V213a 52,57 cm (20,7")
Μεγάλη οθόνη επαγγελματικής απόδοσης σε προσιτή τιμή.

Απολαύστε εντυπωσιακή εικόνα,
ποιότητα Full HD και
ενσωματωμένα ηχεία με την
οικονομική οθόνη HP V213a 52,57
cm (20,7"), η οποία είναι ιδανική
για την καθημερινή σας
δραστηριότητα.
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Εντυπωσιακά χρώματα
● Απολαύστε καθαρή εικόνα με ανάλυση Full HD1 1.920 x 1.080 και χρόνο απόκρισης 5 ms2 σε μια οθόνη 20,7
ιντσών.
Δημιουργήστε έναν αποδοτικό χώρο εργασίας
● Στερεώστε τον HP Desktop Mini ή επιλεγμένα Thin Client ακριβώς πίσω από την οθόνη για να δημιουργήσετε με
οικονομικό τρόπο έναν συμπαγή και ενοποιημένο χώρο εργασίας, ιδανικό για περιορισμένους χώρους. Ή,
χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο μηχανισμό VESA για να τοποθετήσετε την οθόνη σε τοίχο ή σε βάση.3
Εύκολη συνδεσιμότητα
● Εξασφαλίστε συμβατότητα με συσκευές παλαιού τύπου με την υποδοχή VGA ή χρησιμοποιήστε την υποδοχή
DVI για να συνδέσετε συσκευές πιο πρόσφατης τεχνολογίας.
Χαρακτηριστικά
● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος με την έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση με
πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Silver.4 Η οθόνη διαθέτει επίσης οπισθοφωτισμό χωρίς
υδράργυρο και γυαλί χωρίς αρσενικό.
● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση ενός
έτους. Για να επεκτείνετε το χρονικό διάστημα προστασίας, επιλέξτε προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack.5
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Οθόνη HP V213a 52,57 cm (20,7")
Πίνακας προδιαγραφών

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

52,57 cm (20,7")

Τύπος οθόνης

TN με οπισθοφωτισμό LED

Ενεργή περιοχή πίνακα

457,92 x 257,58 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

1920 x 1080 @ 60 Hz

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

1.920 x 1.080, 1.680 x 1.050, 1.600 x 900, 1.440 x 900, 1.280 x 1.024, 1.280 x 800, 1.280 x 720, 1.024 x 768, 800 x 600, 640 x 480

Χαρακτηριστικά οθόνης

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

Χειριστήρια

Λειτουργία, 4 κουμπιά ρυθμίσεων στην οθόνη (αυτόματο, μείον, συν, μενού)

Σήμα εισόδου

1 VGA, 1 DVI-D (με υποστήριξη HDCP)

Θύρες και υποδοχές

1 είσοδος ήχου1

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργή περιοχή πίνακα: 457,92 x 257,58 mm; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 28 W (μέγιστη), 23 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1920
x 1080 @ 60 Hz

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 48,94 x 4,8 x 30,06 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 48,94 x 19,76 x 36,27 cm
x Υ)
Βάρος

3 kg
(Με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +11

Πολυμέσα

Είσοδος ήχου με ενσωματωμένα ηχεία 1 W ανά κανάλι

Πιστοποίηση και
συμμόρφωση

CE, CB, ICE, TUV-GS, ISO 9241-307, EAC, CCC, CEL, VCCI, FCC, WEEE

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR®
ενέργειας
Περιεχόμενα συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο VGA; Καλώδιο ήχου; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης)

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Οθόνη HP V213a 52,57 cm (20,7")
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.

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

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για
3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: G1V61AA

Αριθμός προϊόντος: N2U81AA

Αριθμός προϊόντος: UD950E
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Οθόνη HP V213a 52,57 cm (20,7")
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας (HD) απαιτείται περιεχόμενο HD.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Για λεπτομέρειες συμβατότητας υπολογιστών και thin client, δείτε τις σύντομες προδιαγραφές. Απαιτείται HP Quick Release που πωλείται ξεχωριστά. Τα εξαρτήματα στερέωσης πωλούνται ξεχωριστά. Τα
προαιρετικά εξαρτήματα πωλούνται ξεχωριστά.
4 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.
5 Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την
ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/cpc.
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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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