Datasheet

HP VH240a 23,8-inch (60,45-cm) monitor
Een dynamisch modern, gunstig geprijsd scherm

Geniet van een schitterende
weergave vanuit elke hoek op de
vrijwel randloze HP VH240a
23,8-inch (60,45-cm) monitor met
een ergonomische standaard,
ingebouwde luidsprekers en een
ultra-plat model voor een scherpe
prijs.

Schitterend onder elke hoek
● Bekijk uw werk op een elegante 23,8-inch (60,45-cm) Full HD IPS-monitor met micro-rand aan 3 zijden,
indrukwekkende inkijkhoeken van 178 graden, een heldere beeldkwaliteit en een ultra-plat model.
Aanpasbare, efficiënte werkomgeving
● Benut uw werkruimte optimaal met handige ergonomische kenmerken zoals kantelen, hoogteinstelling, draaien
en roteren plus de mogelijkheid om bepaalde HP pc's1 direct achter het scherm te monteren.
Geïntegreerde aansluitmogelijkheden en audio
● Geniet van een rijk geluid met twee geïntegreerde luidsprekers van 2 watt per kanaal en beschik over VGA- en
HDMI-poorten.
Pluspunten
● Verlaag uw stroomverbruik en uw kosten met een intelligent, energiezuinig scherm met een kwikvrij
backlit-scherm en arseenvrij schermglas, dat ENERGY STAR®-gecertificeerd, EPEAT® Silver-geregistreerd en
TCO-gecertificeerd is .
● Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar. Kies eventueel voor HP Care Pack Services
om de garantie uit te breiden.
● Maak bureauruimte vrij en verbeter de ergonomie; het geïntegreerde 100-mm standaard VESA-patroon
ondersteunt alle HP Quick Release-accessoires, zoals de HP arm voor één monitor.
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Specificatietabel

Bestelnr.

1KL30AA;

Productkleur

Zwart

Schermformaat (diagonaal)

23,8 inch (60,45 cm)

Type scherm

IPS m/LED-backlight

Actief schermoppervlak

52,7 x 29,64 cm;

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

250 cd/m²1

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch1

Responspercentage

5 ms grijs naar grijs1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Ondersteunde resoluties

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

Schermkenmerken

Ontspiegeld; In-plane switching; Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Roteren; Plug-en-play; Programmeerbaar door gebruiker;
Antistatisch

Gebruikersinstellingen

Kleurinstelling; Terug; Afsluiten; Menu; Min (-); OK; Plus (+); Aan-uit; Informatie; Helderheid; Volgende invoer; Omhoog; Omlaag; Scherminstellingen;
Beheer; Taal; Contrast; Ingangssignaal

Invoersignaal

1 VGA; 1 HDMI (met HDCP-ondersteuning)

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Energiezuinigheidsklasse: A; Actief schermoppervlak: 52,7 x 29,64 cm; Stroomverbruik in modus Aan: 19 W; Jaarlijks stroomverbruik: 28 kWu;
Stroomverbruik (Stand-by): 0,5 W; Stroomverbruik (stand-by): 0,3 W; Stroomverbruik - omschrijving: 27 watt (max), 18,5 watt (gem), 0,5 watt (stand-by);
Schermresolutie: FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Afmetingen met standaard (b 53,9 x 21,8 x 49,9 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 53,9 x 4,6 x 32,3 cm
(b x d x h)
Gewicht

4,66 kg
(Met standaard)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +30°; Draaien: 360°; Roteren: 90°; Hoogte: 100 mm

Multimedia

Twee geïntegreerde 2-watt luidsprekers

Certificering en
compatibiliteit

CE; CB; TÜV-GS; ISO 9241-307; TUV-LBL; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8.1 en Windows 8)

Omgeving

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogeen

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver

Inhoud van de doos

Monitor; Externe voedingsmodule; VGA-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers)

Garantie

1 jaar garantie, inclusief 1 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP enkele monitorarm

De HP arm voor één monitor is het perfecte accessoire voor uw werkomgeving. De elegante, gestroomlijnde HP arm voor
één monitor voegt zich naar uw manier van werken.

Bestelnr.: BT861AA

HP Quick Release-beugel

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en
andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte
optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP Integrated Work Center
voor desktop Mini en thin
client

Benut kleine werkplekken beter door een compacte desktopoplossing te creëren met een HP IWC desktop Mini/thin client
– bestaande uit een monitor1 en een HP desktop Mini, HP Thin Client of HP Chromebox1 – waarop alle poorten vanaf de
voorzijde toegankelijk zijn.

HP UHD USB grafische
adapter

Verhoog de productiviteit door uw desktop te spiegelen naar een UHD-scherm met de HP UHD USB grafische adapter.

HP 3 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
standaardmonitor

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite HW-support op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: G1V61AA

Bestelnr.: N2U81AA

Bestelnr.: UD950E
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Messaging, voetnoten
Raadpleeg de QuickSpecs voor compatibele pc- en thin client-modellen, die apart worden verkocht. HP Quick Release is vereist en wordt apart verkocht. Bevestigingsmateriaal wordt apart verkocht. Opties moeten apart
worden aangeschaft.
2 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
3 HP Care Pack Services worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden
bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden
verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk
vastgelegde rechten.
4 Alle accessoires worden afzonderlijk verkocht. Bevestigingsaccessoires zijn niet inbegrepen.
1

Technische specificaties disclaimers
1
2

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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