Karta produktu

Monitor HP VH240a o przekątnej 60,45 cm (23,8″)
Dynamiczny i nowoczesny ekran dostępny w korzystnej cenie

Doświadcz imponującego obrazu
pod każdym kątem na praktycznie
pozbawionym krawędzi monitorze
HP VH240a o przekątnej 60,45 cm
(23,8″), który wykorzystuje
ergonomiczny stojak, wbudowane
głośniki i ultrapłaską konstrukcję i
jest dostępny w konkurencyjnej
cenie.

Oszałamiający pod każdym kątem
● Wyświetlaj swoją pracę na smukłym monitorze Full HD z 3-stronnymi mikrokrawędziami i matrycą IPS o
przekątnej 60,45 cm (23,8″), który oferuje niesamowity, 178-stopniowy kąt widzenia, znakomitą jakość obrazu i
ultrapłaską konstrukcję.
Regulowana i wydajna przestrzeń robocza
● Wykorzystaj jak najlepiej swoje stanowisko pracy, korzystając z wygodnych i ergonomicznych rozwiązań,
obejmujących regulację nachylenia, wysokości i obrotu oraz położenia w płaszczyźnie pionowej, jak również z
bezpośredniego montażu w przypadku wybranych komputerów HP1 do tylnej części ekranu.
Zintegrowana łączność i dźwięk
● Ciesz się bogatym dźwiękiem, który gwarantują podwójne zintegrowane głośniki o mocy 2 watów na kanał oraz
korzystaj z wygodnego dostępu do połączeń portów VGA i HDMI.
Obejmuje
● Zmniejsz zużycie energii i zredukuj koszty za pomocą inteligentnego, energooszczędnego wyświetlacza z
certyfikatami ENERGY STAR®, EPEAT® Silver i TCO, który jest wyposażony w podświetlenie niezawierające rtęci
oraz ekran niezawierający arsenu.
● Zapewnij sobie pełen spokój dzięki trzyletniej standardowej ograniczonej gwarancji, która ochroni Twoją
inwestycję informatyczną. Dostępne są również opcjonalne pakiety usług HP Care Pack, które pozwalają
poszerzyć zakres ochrony gwarancyjnej.
● Zwolnij cenne miejsce na biurku i popraw ergonomię; Zintegrowany standard VESA 100 mm obsługuje wszystkie
akcesoria HP Quick Release, w tym wysięgnik do pojedynczego monitora HP.
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Tabela specyfikacji

Oznaczenie produktu

1KL30AA;

Kolor produktu

Czarny

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

60,45 cm (23,8")

Typ wyświetlacza

IPS z podświetleniem LED

Aktywny obszar panelu

52,7 × 29,64 cm;

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

250 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny1

Wskaźnik odpowiedzi

5 ms (od szarości do szarości)1

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość własna

FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Matryca IPS; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Obrót w płaszczyźnie pionowej; Plug and Play; Konfiguracja
przez użytkownika; Powłoka antystatyczna

Kontrolki użytkownika

Ustawienia kolorów; Wstecz; Wyjście; Menu; Minus („–”); OK; Plus („+”); Zasilanie; Informacje; Jasność; Następne wejście; Do góry; W dół; Ustawienia
obrazu; Zarządzanie; Język; Kontrast; Sterowanie sygnałem wejściowym

Sygnał wejściowy

1 port VGA; 1 złącze HDMI (z obsługą HDCP)

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii

Klasa sprawności energetycznej: A; Aktywny obszar panelu: 52,7 × 29,64 cm; Pobór mocy włączonego urządzenia: 19 W; Roczne zużycie energii: 28 kWh;
Zużycie energii (Oczekiwanie): 0,5 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,3 W; Opis poboru energii elektrycznej: 27 W (maks.), 18,5 W (normalna
praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Wymiary ze stojakiem (szer. x 53,9 × 21,8 × 49,9 cm
głęb. x wys.)
Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

53,9 × 4,6 × 32,3 cm

Waga

4,66 kg
(Z podstawą)

Ergonomia

Nachylenie: Od -5° do +30°; Obrót: 360°; Obrót w płaszczyźnie pionowej: 90°; Wysokość: 100 mm

Multimedia

Dwa wbudowane głośniki o mocy 2 W

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

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

Ochrona środowiska

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT® Silver

Zawartość opakowania

Monitor; Zasilacz zewnętrzny; Przewód VGA; Płyta CD (zawiera instrukcję obsługi, gwarancję, sterowniki)

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja obejmująca 1 rok gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Wysięgnik do pojedynczego
monitora HP

Pojedyncze ramię monitora HP to doskonałe akcesorium biurkowe do przestrzeni roboczej. Eleganckie i smukłe
pojedyncze ramię monitora HP zaprojektowano z myślą o uzupełnieniu stylu pracy użytkownika.

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA,
zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej
podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Oznaczenie produktu: BT861AA

Oznaczenie produktu: EM870AA

HP Integrated Work Center
dla komputerów Desktop
Mini i urządzeń Thin Client

Rozwiązanie HP IWC Desktop Mini/Thin Client pozwala maksymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń roboczą,
umożliwiając podłączenie monitora1 do komputera HP Desktop Mini, terminala Thin Client lub komputera HP
Chromebox1 oraz zapewniając wygodny dostęp do wszystkich wejść umieszczonych z przodu obudowy.

Adapter graficzny HP UHD
USB

Zwiększ wydajność pracy przez rozbudowanie swojego komputera biurkowego o monitor UHD za pomocą adaptera
graficznego HP UHD USB.

Pomoc techniczna HP w
następnym dniu roboczym w
miejscu instalacji dla
standardowego monitora
przez 3 lata

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez
zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa jest dostępna przez 3 lata.

Oznaczenie produktu: G1V61AA

Oznaczenie produktu: N2U81AA

Oznaczenie produktu: UD950E
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Przypisy dotyczące wiadomości
Informacje na temat zgodności produktu z komputerami i terminalami są dostępne w skróconych specyfikacjach sprzedawanych oddzielnie. Wymagany jest uchwyt HP Quick Release, sprzedawany oddzielnie. Elementy
montażowe są sprzedawane oddzielnie. Wyposażenie opcjonalne jest sprzedawane oddzielnie.
2 Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny pod adresem www.epeat.net.
3 Usługi HP Care Pack są sprzedawane oddzielnie. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą się różnić w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu.
Obowiązują stosowne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym
klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu
HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.
4 Wszystkie akcesoria są sprzedawane osobno. Osprzęt montażowy jest sprzedawany osobno.
1

Dane techniczne zastrzeżenia
1
2

Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.
Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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