Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP N240 60,45 cm (23,8")
Εξαιρετικά λεπτή και δυναμικά μοντέρνα

Μια μοντέρνα οθόνη με απίστευτα
λεπτή σχεδίαση. Ένα εξαιρετικό
συμπλήρωμα για γραφεία που
βλέπουν μπροστά. Με εξαιρετικά
προσιτή τιμή, η οθόνη HP N240
60,45 (23,8") αποτελεί την εύκολη
απάντηση στο πρωτοποριακό
στυλ που απαιτείται από τις
αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Σχεδίαση micro-edge στις 3 πλευρές
● Ειδικά διαμορφωμένη με λεπτό και διακριτικό πλαίσιο, η σχεδίαση micro-edge στις 3 πλευρές επιτρέπει την
τοποθέτηση της οθόνης σε γραφείο χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο ή την τοποθέτησή της δίπλα σε άλλη
οθόνη, για μετάβαση μεταξύ οθονών σχεδόν χωρίς περιθώριο.
Προσιτή τιμή για την αναπτυσσόμενη επιχείρηση
● Πρωτοποριακή σχεδίαση σε προσιτές τιμές. Η οθόνη HP N240 60,45 cm (23,8") έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη
λειτουργία σε διακεκριμένες επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν.
Εντυπωσιακή από κάθε γωνία
● Οι ευρείες γωνίες θέασης επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στην επιφάνεια εργασίας και πιο ακριβή εποπτεία
των εργασιών, ανεξάρτητα από το που κάθεστε.
Χαρακτηριστικά
● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση ενός
έτους. Για να επεκτείνετε το χρονικό διάστημα προστασίας, επιλέξτε προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack.1
● Το περιβάλλον εργασίας χρήστη κάθε οθόνης, περιλαμβάνει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις με πιστοποίηση
χρωμάτων Technicolor. Με πιστοποίηση που εξασφαλίζει την απαράμιλλη ανάδειξη των χρωμάτων και των
λεπτομερειών σε φωτογραφίες και πολυμέσα.
● Απολαύστε τα οφέλη μιας πιστοποιημένης οθόνης με μειωμένο μπλε φως απευθείας από το μενού της οθόνης.
● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το σχετικό κόστος, με την ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση.
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Οθόνη HP N240 60,45 cm (23,8")
Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

3ML21AA;3ML21AT;3ML21AS

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο/Ασημί

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

60,45 cm (23,8")

Τύπος οθόνης

IPS με οπισθοφωτισμό LED

Ενεργή περιοχή πίνακα

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

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

250 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

5 ms από γκρι σε γκρι1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική; Τεχνολογία IPS; Οπισθοφωτισμός LED; Επιλογή γλώσσας; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού
από τον χρήστη

Χειριστήρια

Φωτεινότητα; Αντίθεση; Έλεγχος χρωμάτων; Έλεγχος εικόνας; Έλεγχος εισόδου; Έλεγχος ισχύος; Μενού; Διαχείριση; Γλώσσα; Πληροφορίες; Κάτω;
Μείον ("-"); Συν ("+"); OK; Τροφοδοσία

Σήμα εισόδου

1 VGA, 1 HDMI
με υποστήριξη HDCP

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργή περιοχή πίνακα: 52,7 x 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 15 Watt (μέγιστη), 14 Watt (τυπική), 0,5 Watt (αναμονή); 20
Watt (μέγιστη), 18 Watt (τυπική), 0,5 Watt (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 53,9 x 15,2 x 40,2 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x 53,9 x 3,6 x 32,3 cm
Υ)
Βάρος

3,4 kg (Με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5° έως +22°

Πιστοποίηση και συμμόρφωση CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS για Βιετνάμ; MEPS για Αυστραλία και
Νέα Ζηλανδία; WEEE; Πιστοποίηση Microsoft WHQL, Win 10, Win 8, Win 7
Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο2

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Περιεχόμενα συσκευασίας

Οθόνη; Εξωτερικό τροφοδοτικό; Καλώδιο VGA; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης); HP Display Assistant
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Οθόνη HP N240 60,45 cm (23,8")
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Προσαρμογέας γραφικών HP
UHD USB

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας επεκτείνοντας ή αντικατοπτρίζοντας την εικόνα του επιτραπέζιου υπολογιστή σας
σε μια οθόνη UHD με την κάρτα γραφικών HP UHD USB.

Kιτ κλειδαριάς ασφαλείας
επαγγελματικών
υπολογιστών HP v2

Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους
εργασίας και δημόσιους χώρους με το κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v2.

Τυπική επιτόπια υποστήριξη
υλικού οθόνης ΗΡ με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 3 έτη

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη εξοπλισμού για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο
τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: N2U81AA

Αριθμός προϊόντος: N3R93AA

Αριθμός προϊόντος: UD950E
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Οθόνη HP N240 60,45 cm (23,8")
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την γεωγραφική σας τοποθεσία. Η υπηρεσία αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού.
Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη
υπηρεσία ή από εκείνους που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν
επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
1

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
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Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα
στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Η ονομασία ENERGY STAR® και το σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Η ονομασία
DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και σε άλλες
χώρες/περιοχές.
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