Taulukot

HP VH240a-näyttö, 60,45 cm:n (23,8 tuumaa)
Dynaaminen, moderni ja edullinen näyttö

Vaikuttava näkymä joka suunnasta:
käytännöllisesti katsoen rajaton
60,45 cm:n (23,8 tuuman) HP
VH240a -näyttö ergonomisella
jalustalla, sisäänrakennetut
kaiuttimet ja erittäin ohut muotoilu
kilpailukykyiseen hintaan.

Upea mistä tahansa kulmasta
● Tarkastele työtäsi kolmelta puolelta ohutreunaisessa, lävistäjältään 60,45 cm:n (23,8 tuuman) Full HD IPS
-näytössä vaikuttavan 178 asteen katselukulman avulla. Kirkas kuvanlaatu ja erittäin ohut design.
Säädettävä ja tehokas työtila
● Hyödynnä työtilasi täysimääräisesti mukavan ergonomian ansiosta: kallistuksen, korkeuden ja kääntymisen
säätö sekä tiettyjen HP:n PC-tietokoneiden1 suorakiinnitysmahdollisuudet näytön taakse.
Integroitu liitettävyys ja ääni
● Nauti täyteläisestä äänestä kahden sisäisen kaiuttimen ansiosta (2 wattia kanavaa kohden) sekä
helppopääsyisissä paikoissa sijaitsevien VGA- ja HDMI-porttiliitäntöjen ansiosta.
Ominaisuudet
● Vähennä virrankulutusta ja kustannuksia älykkäällä, energiatehokkaalla näytöllä, jolla on ENERGY STAR®
-hyväksyntä, EPEAT® Silver -rekisteröinti ja TCO-sertifikaatti. Näytön taustavalo on elohopeaton ja näytön lasi
arseeniton.
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit
valita lisäturvaa HP Care Pack -palveluvalikoimasta.
● Vapauta arvokasta pöytätilaa ja paranna ergonomiaa; sisäinen 100 mm:n VESA-vakiokuvio tukee kaikkia HP
Quick Release -lisävarusteita, mukaan lukien HP:n yhden näytön telinevarsi.
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

1KL30AA;

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

60,45 cm (23,8 tuumaa)

Näyttötyyppi

IPS, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

52,7 × 29,64 cm;

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

5 ms (harmaasta harmaaseen)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Tuetut kuvatarkkuudet

1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 900; 1440 × 900; 1280 × 1024; 1280 × 800; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480

Näytön ominaisuudet

Häikäisemätön; IPS-tekniikka; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; kallistuskierto; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa;
Antistaattinen

Käyttäjätoiminnot

Värin hallinta; edellinen; sulje; valikko; miinus (-); OK; plus (+); virta; tietoja; kirkkaus; seuraava tulo; ylös; alas; kuvan hallinta; hallinta; kieli; kontrasti; Input
Control

Sisääntulosignaali

VGA-portti; HDMI-portti (HDCP-tuki)

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Energiatehokkuusluokka: A; Paneelin aktiivinen alue: 52,7 × 29,64 cm; Virrankulutus virta kytkettynä: 19 W; Energiankulutus vuodessa: 28 kWh;
Virrankulutus (Valmiustila): 0,5 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,3 W; Virrankulutuksen kuvaus: 27 W (enintään), 18,5 W (normaali), 0,5 W (valmiustila);
Näytön tarkkuus: FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

53,9 × 21,8 × 49,9 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 53,9 × 4,6 × 32,3 cm
(l × s × k)
Paino

4,66 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: −5° – +30°; kääntyvyys: 360°; kallistuskierto: 90°; korkeus: 100 mm

Multimedia

Kaksi 2 W:n sisäänrakennettua kaiutinta

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; TUV-LBL; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 10, Windows 8.1 ja Windows 8)

Ympäristö

Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver

Pakkauksen sisältö

Näyttö; ulkoinen virtalähde; VGA-kaapeli; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet)

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu sisältää yhden vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n yhden näytön
telinevarsi

HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden
näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

HP Quick Release -kiinnike

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: BT861AA

Tuotenumero: EM870AA

HP:n integroitu työkeskus
minipöytätietokoneille ja
Thin Client -päätteille

Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda
pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox
-tietokoneeseen1, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

HP UHD USB
-näytönohjainsovitin

Paranna tuottavuuttasi laajentamalla tai toistamalla työpöytäsi UHD-näytölle HP:n UHD USB -grafiikkasovittimen avulla.

HP:n 3 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Kolmen vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan
päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: G1V61AA

Tuotenumero: N2U81AA

Tuotenumero: UD950E
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Viestin alaviitteet
Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat tiedot PC-tietokoneen ja Thin Client -työaseman yhteensopivuudesta, myydään erikseen. Vaadittava HP Quick Release -kiinnike myydään erikseen. Kiinnitystarvikkeet
myydään erikseen. Lisävarusteet hankittava erikseen.
2 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
3 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia,
joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
4 Lisävarusteet hankittava erikseen. Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
1

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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