Datasheet

HP N240 23,8-inch (60,45-cm) monitor
Ultradun, dynamisch en modern

Een modern display met een
ongelooflijk dun ontwerp en een
geweldige aanvulling voor
vooruitstrevende bedrijven. De HP
N240 23,8-inch (60,45 cm)
monitor is een eenvoudig
antwoord voor de geavanceerde
stijlen die worden vereist door
groeiende ondernemingen.

Microrand aan 3 zijden
● Met het dunne en lichte beeld van de microrand aan 3 zijden kunt u het display onopvallend op een bureau
neerzetten of naadloos naast een ander display neerleggen voor een bijna randloze overgang tussen de
schermen.
Een betaalbare prijs voor groeiende ondernemingen
● Een geavanceerd ontwerp zonder scherpe prijzen. De HP N240 23,8-inch (60,45-cm) monitor is ontworpen voor
aparte bedrijven die zich van onderscheiden van de rest.
Prachtig vanuit alle hoeken
● Door de brede kijkhoeken kunt u uw desktop op meer manieren neerleggen en is het makkelijker om projecten te
bekijken ongeacht waar u zit.
Pluspunten
● U krijgt één jaar standaardgarantie op uw IT-investering. Kies eventueel voor HP Care Pack services om de
garantie uit te breiden.1
● Technicolor Color Certified-voorinstellingen zijn inbegrepen bij de gebruikersinterface van elk display.
Gecertificeerd om meer kleuren en details in foto's en multimedia naar voren te brengen zoals nooit tevoren.
● Geniet van de voordelen van een display met weinig blauw licht via het displaymenu.
● Reduceer het stroomverbruik en de kosten met een energie-efficiënt ontwerp.
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HP N240 23,8-inch (60,45-cm) monitor
Specificatietabel

Bestelnr.

3ML21AA;3ML21AT;3ML21AS

Productkleur

Zwart/zilver

Schermformaat (diagonaal)

23,8 inch (60,45 cm)

Type scherm

IPS m/LED-backlight

Actief schermoppervlak

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

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

250 cd/m²1

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch1

Responspercentage

5 ms grijs naar grijs1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Ondersteunde resoluties

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

Schermkenmerken

Ontspiegeld; In-plane switching; Led-backlight; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar

Gebruikersinstellingen

Helderheid; Contrast; Kleurinstelling; Scherminstellingen; Invoerinstellingen; Voedingsinstellingen; Menu; Beheer; Taal; Informatie; Omlaag; Min (-); Plus (+);
OK; Voeding

Invoersignaal

1 VGA; 1 HDMI
met HDCP-ondersteuning

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Actief schermoppervlak: 52,7 x 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in; Stroomverbruik - omschrijving: 15 watt (maximum), 14 watt (gemiddeld), 0,5 watt (standby);
20 watt (maximum), 18 watt (gemiddeld), 0,5 watt (standby); Schermresolutie: FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Afmetingen met standaard (b x 53,9 x 15,2 x 40,2 cm
d x h)
Afmetingen zonder standaard
(b x d x h)

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

Gewicht

3,4 kg (Met standaard)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +22°

Certificering en compatibiliteit

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australië-Nieuw Zeeland
MEPS; WEEE; Microsoft WHQL-certificering Win-10, Win-8, Win-7

Milieu

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogeen2

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd

Inhoud van de doos

Monitor; Externe voedingsmodule; VGA-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers); HP Display Assistant
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP UHD USB grafische
adapter

Verhoog de productiviteit door uw desktop te spiegelen naar een UHD-scherm met de HP UHD USB grafische adapter.

HP Business pc veiligheidsslot
v2-kit

Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in openbare ruimtes met de HP
Business pc veiligheidsslot v2-kit.

HP 3 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
standaardmonitor

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite HW-support op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: N2U81AA

Bestelnr.: N3R93AA

Bestelnr.: UD950E
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Messaging, voetnoten
Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer
informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de
geldende lokale wetgeving nog andere rechten, de HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
1

Technische specificaties disclaimers
1
2

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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