Taulukot

HP N240 -näyttö, 60,45 cm (23,8 tuumaa)
Ultraohut ja dynaamisen moderni muotoilu

Uskomattoman ohut, modernisti
muotoiltu näyttö soveltuu
erinomaisesti yritykseen, joka
suuntaa katseensa tulevaisuuteen.
Huomattavan edullisen
hinnoittelunsa ansiosta 60,45 cm:n
(23,8 tuuman) HP N240 -näyttö on
helppo valinta huipputyyliä
arvostavan, kasvavan yrityksen
tarpeisiin.

Kolmen sivun mikroreunus
● Ohuen ja kevyen rungon sekä kolmen sivun mikroreunuksen ansiosta näyttö vie vain vähän tilaa työpöydällä ja
tarjoaa käytännöllisesti katsoen saumattoman yhdistetyn näytön, kun se sijoitetaan toisen näytön viereen.
Kasvavalle yritykselle soveltuva hinta
● Huippuluokan muotoilu ilman huippuhintaa 60,45 cm:n (23,8 tuuman) HP N240 -näyttö on suunniteltu
yrityksille, jotka haluavat erottua massasta.
Upea näkymä kaikista kulmista
● Laaja katselukulma mahdollistaa näytön joustavamman sijoittelun työpöydälle ja entistä paremman näkymän
riippumatta siitä, missä istut.
Ominaisuudet
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan yhden vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit
valita lisäturvaa HP Care Pack -palveluvalikoimasta.1
● Technicolor-värisertifioinnin mukaiset esiasetukset näytön käyttöliittymässä takaavat sertifioidut, vertaansa
vailla olevat värit valokuviin ja multimediasisältöön.
● Sertifioitu, vähän sinivaloa säteilevä näyttö mahdollistaa säädöt suoraan oman näyttövalikon kautta.
● Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kulujasi käyttämällä energiaa säästävää ratkaisua.
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

3ML21AA;3ML21AT;3ML21AS

Tuotteen väri

Musta/hopea

Näytön koko (lävistäjä)

60,45 cm (23,8 tuumaa)

Näyttötyyppi

IPS, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

52,7 × 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

5 ms (harmaasta harmaaseen)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

häikäisynesto; IPS-tekniikka; LED-taustavalaistus; kielen valinta; säätimet näytössä; Plug-and-Play; käyttäjän ohjelmoitavissa

Käyttäjätoiminnot

kirkkaus; kontrasti; värinhallinta; kuvanhallinta; Input Control; virranhallinta; valikko; hallinta; kieli; tietoja; alas; miinus (-); plus (+); OK; virta

Sisääntulosignaali

VGA-portti; HDMI-liitäntä
ja HDCP-tuki

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Paneelin aktiivinen alue: 52,7 × 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in; Virrankulutuksen kuvaus: 15 W (enintään), 14 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); 20 W
(enintään), 18 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Tuotteen mitat jalustan kanssa 53,9 × 15,2 × 40,2 cm
(l × s × k)
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l 53,9 × 3,6 × 32,3 cm
× s × k)
Paino

3,4 kg (jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5° – +22°

Sertifikaatit ja yhteensopivuus CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietnam); MEPS (Australia ja
Uusi-Seelanti); WEEE; Microsoft WHQL-sertifiointi: Windows 10, Windows 8, Windows 7
Ympäristö

Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen2

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Pakkauksen sisältö

Näyttö; ulkoinen virtalähde; VGA-kaapeli; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); HP Display Assistant
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP UHD USB
-näytönohjainsovitin

Paranna tuottavuuttasi laajentamalla tai toistamalla työpöytäsi UHD-näytölle HP:n UHD USB -grafiikkasovittimen avulla.

HP Business PC Security
-lukkosarja (v2)

Estä rungon muuntelu ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security
-turvalukkosarjalla v2.

HP:n 3 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Kolmen vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan
päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: N2U81AA

Tuotenumero: N3R93AA

Tuotenumero: UD950E
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Viestin alaviitteet
HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella maantieteellisen sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n
palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai
HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
1

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
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