Dataark

HP VH240a-skjerm på 60,45 cm (23,8“)
En dynamisk moderne og rimelig skjerm

Opplev en imponerende visning fra
alle vinkler på den nesten kantløse
skjermen HP VH240a på 60,45 cm
(23,8") som kommer med et
ergonomisk stativ, innebygde
høyttalere og supertynt design til
en konkurransedyktig pris.

Imponerende fra alle vinkler
● Se arbeidet på en slank full HD IPS-skjerm med mikrokant på tre av sidene på 60,45 cm (23,8") diagonalt med
imponerende 178-graders visningsvinkler, klar bildekvalitet og ultratynt design.
Justerbart og effektivt arbeidsområde
● Få mest mulig ut av arbeidsområdet med praktisk ergonomi inkludert justering av vipp, høyde, sving og rotasjon i
tillegg til mulighet for direkte montering for utvalgte HP PC-er1 på baksiden av skjermen.
Integrert tilkobling og lyd
● Nyt en rik lydopplevelse med to integrerte høyttalere som kjører to watt per kanal og få praktisk tilgang til VGAog HDMI-porter.
Med
● Reduser strømforbruk og kostnader med en intelligent, energieffektiv skjerm som er ENERGY STAR®-sertifisert
og EPEAT® Silver-registrert, TCO-sertifisert og som også har kvikksølvfri bakbelysning og arsenfritt skjermglass.
● Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Velg valgfrie HP
Care Pack-tjenester hvis du vil utvide beskyttelsen.
● Frigjør verdifull plass på skrivebordet og få forbedret ergonomi; det integrerte 100-mm standard
VESA-mønsteret støtter alt HP-hurtigutløsingsutstyr, inkludert HP enkel skjermarm.
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HP VH240a-skjerm på 60,45 cm (23,8“)
Spesifikasjonstabell

Produktnummer

1KL30AA;

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

60,45 cm (23,8")

Skjermtype

IPS m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

52,7 x 29,64 cm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsgrad

5 ms grå til grå1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

FHD (1920 x 1080 ved 60 Hz)

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; In-Plane Switching; Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Rotasjon; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Antistatisk

Brukerkontroller

Fargestyring; Tilbake; Avslutt; Meny; Minus («-»); OK; Pluss («+»); Strøm; Informasjon; Lysstyrke; Neste inngang; Opp; Ned; Bildekontroll; Administrasjon;
Språk; Kontrast; Inngangskontroll

Inngangssignal

1 VGA; 1 HDMI (med HDCP-støtte)

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Energieffektivitetsklasse: A; Panelets aktive område: 52,7 x 29,64 cm; Strømforbruk i på-modus: 19 W; Årlig energiforbruk: 28 kWt; Strømforbruk
(Inaktiv): 0,5 W; Strømforbruk (av-modus): 0,3 W; Beskrivelse av strømforbruk: 27 W (maks), 18,5 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: FHD
(1920 x 1080 ved 60 Hz)

Mål med stativ (B x D x H)

53,9 x 21,8 x 49,9 cm

Mål uten stativ (B x D x H)

53,9 x 4,6 x 32,3 cm

Vekt

4,66 kg
(Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +30°; Svinggrad: 360°; Rotasjon: 90°; Høyde: 100 mm

Multimedier

To integrerte høyttalere på to watt

Sertifisering og overholdelse CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; TUV-LBL; Microsoft WHQL-sertifisering (Windows 10, Windows 8.1 og Windows 8)
av lover og forskrifter
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver

Innhold i esken

Skjerm; Ekstern strømforsyning; VGA-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere)

Garanti

1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP VH240a-skjerm på 60,45 cm (23,8“)
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
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: 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 3 år maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
standardskjerm

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UD950E
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HP VH240a-skjerm på 60,45 cm (23,8“)
Fotnoter
Se produktspesifikasjonene for nøyaktig kompatibilitet med PC-er og tynnklienter, 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.
HP Care Pack-tjenester selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenesten starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Se
www.hp.com/go/cpc for detaljer. HP-tjenester reguleres av HPs relevante tjenestevilkår som kunden fikk oppgitt skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til
gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs relevante tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder for HP-produktet.
4 Hvert tilbehør selges separat. Monteringsutstyr selges separat.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

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