Dataark

HP N240-skærm på 60,45 cm (23,8")
Ultratynd og dynamisk moderne look

En moderne skærm med et utroligt
tyndt design – passer perfekt ind i
alle moderne kontorlandskaber.
Takket være den fornuftige pris er
HP-skærmen på N240 60,45 cm
(23,8") et oplagt valg til den
avancerede stil, der kræves af en
moderne virksomhed i vækst.

3-sidet mikrokant-design
● Den smalle kant, som er designet til at være tynd og luftig, giver mulighed for, at skærmen kan stå på et bord
eller ved siden af en anden skærm, så der opnås en nærmest kantfri overgang mellem skærmene.
En overkommelig pris til virksomheder i vækst
● Et banebrydende design uden afskrækkende priser. HP-skærmen på N240 60,45 cm (23,8") er designet med
fokus på særlige virksomheder, som har brug for noget ekstra.
Betagende fra alle vinkler
● Vidvinkelvisning giver større placeringsfleksibilitet på skrivebordet og mere nøjagtige gennemgange af projekter,
uanset hvor du sidder.
Fremhævede funktioner
● Du kan være sikker på, at din it-investering understøttes af 1 års begrænset standardgaranti. Hvis du vil udvide
din beskyttelse, kan du tilvælge HP Care Pack Services.1
● Technicolor-farvecertificerede forudindstillinger er inkluderet i brugergrænsefladen for hver skærm. Certificeret
til at vise bedre farver og detaljer i billeder og multimedier som aldrig før.
● Oplev fordelene ved en certificeret skærm med blåt lys direkte fra skærmmenuen.
● Reducerer strømforbruget og sænker omkostningerne med det energieffektive design.
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HP N240-skærm på 60,45 cm (23,8")
Specifikationstabel

Produktnummer

3ML21AA;3ML21AT;3ML21AS

Produktfarve

Sort/sølv

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

60,45 cm (23,8")

Skærmtype

IPS med lysdiodebaglys

Panelets aktive område

52,7 x 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsforhold

5 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Understøttede opløsninger

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

Skærmegenskaber

Refleksfri; IPS-teknologi (IPS, in plane switching); LED-bagbelysning; Valg af sprog; Betjeningsknapper på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af
brugeren

Brugerbetjening

Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Billedstyring; Indgangsstyring; Strømstyring; Menu; Administration; Sprog; Oplysninger; Ned; Minus ("-"); Plus ("+"); OK;
Strømforsyning

Indgangssignal

1 VGA; 1 HDMI
understøtter HDCP

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Panelets aktive område: 52,7 x 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in; Strømforbrug: 15 W (maksimum), 14 W (normal), 0,5 W (standby); 20 W (maksimum), 18 W
(normal), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Mål inklusive stander (B x D x H) 53,9 x 15,2 x 40,2 cm
Mål uden stander (B x D x H)

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

Vægt

3,4 kg (Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +22°

Certificering og
overensstemmelser

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Vietnam; MEPS – Australien og New
Zealand; WEEE; Microsoft WHQL-certificering til Windows 10, Windows 8 og Windows 7

Miljøansvar

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig2

Overholdelse af standarder for ENERGY STAR®-certificeret
energieffektivitet
Kassens indhold

Skærm; Ekstern strømforsyning; VGA-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti og drivere); HP Display Assistant
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HP N240-skærm på 60,45 cm (23,8")
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP UHD USB-grafikadapter

Du kan øge produktiviteten ved at udvide eller spejle skrivebordet på en UHD-skærm med HP UHD USB-grafikadapteren.

Sikkerhedslåsesæt til HP's
erhvervs-pc'er v2

Med sikkerhedslåsesættet HP Business PC Security Lock v2 Kit kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og
beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

HP 3 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

Du får 3 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: N2U81AA

Produktnummer: N3R93AA

Produktnummer: UD950E
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HP N240-skærm på 60,45 cm (23,8")
Fodnoter
Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af din geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Der findes flere oplysninger på
www.hp.com/go/cpc. HP services er omfattet af de relevante HP vilkår og betingelser for den leverede service, eller som blev overbragt til kunden, da denne foretog købet. Kunden kan have ekstra lovbestemte
rettigheder i henhold til relevant lokal lovgivning, og disse rettigheder er ikke på nogen måde påvirket af de HP-vilkår og betingelser for service eller den HP-garanti, der følger med dit HP-produkt.
1

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.
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Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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