Adatlap

HP N240 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) monitor
Ultravékony és modern dinamikájú

Modern kijelző hihetetlenül vékony
kivitelben, amely a haladó
gondolkodású irodák nagyszerű
kiegészítője lehet. A rendkívül
kedvező árú HP N240 60,45 cm-es
(23,8 hüvelykes) monitor észszerű
választás a csúcskategóriás stílust
igénylő növekvő vállalkozások
számára.

Három oldalon hajszálvékony keretes kialakítás
● A kifejezetten vékonyra és légiesre tervezett, három oldalán hajszálvékony kerettel ellátott kialakításnak
köszönhetően a kijelző feltűnésmentesen elhelyezhető az asztalon, vagy könnyedén egy másik képernyő mellé
tehető a szinte szegély nélküli átmenet megvalósítása érdekében.
Elérhető ár a növekvő vállalkozások számára
● Csúcstechnológiás kialakítás magas árak nélkül. A HP N240 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) monitorának
tervezése során fontos szempont volt, hogy alkalmazkodjon az átlagból kiemelkedő, egyedi vállalkozások
munkastílusához.
Minden irányból lenyűgöző
● A széles betekintési szög nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé az asztalon való elhelyezést illetően, így a
projektek még könnyebben tekinthetők át az asztal bármely részéről nézve.
Szolgáltatások
● Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését egyéves normál korlátozott jótállás támogatja. A külön
megvásárolható HP Care Pack szolgáltatásokkal további védelmet biztosíthat befektetése számára.1
● Az előre megadott, Technicolor-színtanúsítványnak megfelelő beállítások minden kijelző felhasználói felületén
megtalálhatók. Tanúsítvány igazolja a fényképek és multimédiás tartalmak korábban soha nem látott színeinek
és részleteinek megjelenítését.
● Használja ki a tanúsítvánnyal igazoltan alacsony kékfény-kibocsátású kijelző előnyeit közvetlenül a kijelző
menüjén keresztül.
● Az energiatakarékos kialakításnak köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztását és a költségeit.
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HP N240 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) monitor
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

3ML21AA;3ML21AT;3ML21AS

Termékszín

Fekete/Ezüst

Képernyőméret (átlós)

60,45 cm (23,8")

Képernyő típusa

IPS LED-háttérvilágítással

Panel aktív területe

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

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

250 cd/m²1

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus1

Válaszarány

5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Képsíkváltás; LED-es háttérvilágítás; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható

Felhasználói vezérlők

Fényerő; Kontraszt; Színvezérlés; Képvezérlés; Bemeneti vezérlés; Teljesítményvezérlés; Menü; Felügyelet; Nyelv; Információk; Le; Mínusz („–”); Plusz („+”);
OK; Be-/kikapcsolás

Bemeneti jel

1 VGA; 1 HDMI
HDCP-támogatással

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Panel aktív területe: 52,7 x 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in; Energiafogyasztási adatok: 15 W (maximális), 14 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); 20 W
(maximális), 18 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Méretek állvánnyal (Szé x Mé x 53,9 x 15,2 x 40,2 cm
Ma)
Méretek állvány nélkül (Szé x
Mé x Ma)

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

Súly

3,4 kg (Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: –5 és +22° között

Tanúsítvány és megfelelőség

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 –
Ausztrália/Új-Zéland; WEEE; Microsoft WHQL-tanúsítvány – Windows 10, Windows 8 és Windows 7

Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR®-tanúsítvány

A doboz tartalma

Monitor; Külső tápellátás; VGA-kábel; CD (a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat tartalmazza); HP Display Assistant
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP UHD USB grafikus adapter

A számítógép asztalának a HP UHD USB grafikus adapter segítségével egy UHD kijelzőre való tükrözésével növelheti
termelékenységét.

Termékszám: N2U81AA

HP üzleti számítógépekhez
tervezett
biztonságizár-készlet v2

A HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságizár-készlettel v2 megvédheti a gép házát az illetéktelen hozzáféréstől,
illetve védelmet biztosíthat a számítógép és a kijelző számára a munkahelyén és a nyilvános helyeken.

HP 3 éves, normál, egy
munkanapon belüli, helyszíni
hardvertámogatás
monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 3 éves, következő munkanapi helyszíni hardvertámogatást
nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: N3R93AA

Termékszám: UD950E
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HP N240 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) monitor
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszideje földrajzi területenként eltérő lehet. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek
érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi
jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.
1

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.
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