Karta produktu

Monitor HP N240 o przekątnej 23,8″ (60,45 cm)
Niezwykle cienki, dynamiczny i nowoczesny

Dynamiczna, nowoczesna i
niezwykle cienka konstrukcja to
doskonałe uzupełnienie biur
spoglądających w przyszłość. Przy
zachowaniu racjonalnej ceny
monitor HP N240 23,8″ (60,45 cm)
to doskonała propozycja dla firm
rozwijających się, szukających
nowoczesnego stylu.

3-stronna konstrukcja z najmniejszymi krawędziami
● Specjalna konstrukcja minimalnych ramek 3-stronnych zapewnia swobodną lokalizację na biurku i
bezproblemowe ustawienie obok innego monitora, gwarantując niemal nieuchwytne przejście pomiędzy
ekranami.
Korzystna cena, szczególnie dla rozwijających się firm
● Najnowszy projekt przy zachowaniu racjonalnej ceny. Monitor HP N240 23,8″ (60,45 cm) został zaprojektowany
z myślą o pracy obok siebie i wykorzystaniu w wyjątkowych firmach, które działają niestandardowo.
Zachwycający obraz pod każdym kątem
● Szerokie kąty widzenia zapewniają większe możliwości ustawienia monitora na biurku i umożliwiają pracę nad
projektem niezależnie od Twojego miejsca pracy przy biurku.
Obejmuje
● Nie martw się – Twoje inwestycje w IT są chronione przez roczną standardową ograniczoną gwarancję. Aby
zwiększyć poziom ochrony, wybierz opcjonalne usługi HP Care Pack.1
● Ustawienia fabryczne Technicolor Color Certified są dostępne z poziomu każdego interfejsu użytkownika.
Certyfikacja oznacza, że zdjęcia i multimedia będą wyświetlane wraz ze szczegółami i w niespotykanych
wcześniej kolorach.
● Korzystaj z zalet certyfikowanej niskiej emisji niebieskiego światła bezpośrednio z wyświetlanego menu.
● Mniejsze zużycie energii i niższe koszty dzięki energooszczędnej konstrukcji.
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Tabela specyfikacji

Numer produktu

3ML21AA;3ML21AT;3ML21AS

Kolor produktu

Czarny/srebrny

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

60,45 cm (23,8")

Typ wyświetlacza

IPS z podświetleniem LED

Aktywny obszar panelu

52,7 × 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

250 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny1

Wskaźnik odpowiedzi

5 ms (od szarości do szarości)1

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość własna

FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Matryca IPS; Podświetlenie LED; Wybór języka; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika

Kontrolki użytkownika

Jasność; Kontrast; Ustawienia kolorów; Ustawienia obrazu; Ustawienia sygnału wejściowego; Ustawienia zasilania; Menu; Zarządzanie; Język; Informacje;
W dół; Minus („-”); Plus („+”); OK; Zasilanie

Sygnał wejściowy

1 port VGA; 1 port HDMI
z obsługą HDCP

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii

Aktywny obszar panelu: 52,7 × 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in; Opis poboru energii elektrycznej: 15 W (maks.), 14 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości);
20 W (maks.), 18 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Wymiary ze stojakiem (szer. x
głęb. x wys.)

53,9 × 15,2 × 40,2 cm

Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

53,9 × 3,6 × 32,3 cm

Waga

3,4 kg (Z podstawą)

Ergonomia

Nachylenie: Od -5 do +22°;

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Wietnam; MEPS – Australia i Nowa
Zelandia; WEEE; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7)

Ochrona środowiska

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu2

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®

Zawartość opakowania

Monitor; Zasilacz zewnętrzny; Przewód VGA; Płyta CD (zawiera instrukcję obsługi, gwarancję, sterowniki); HP Display Assistant
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Adapter graficzny HP UHD
USB

Zwiększ wydajność pracy przez rozbudowanie swojego komputera biurkowego o monitor UHD za pomocą adaptera
graficznego HP UHD USB.

Zestaw blokady
zabezpieczającej HP Business
v2

Pomóż chronić obudowę przed niekontrolowanym użyciem i zabezpiecz komputer oraz ekran w miejscu pracy i w
miejscach publicznych za pomocą zestawu blokady HP Businessv2.

Pomoc techniczna HP w
następnym dniu roboczym w
miejscu instalacji dla
standardowego monitora
przez 3 lata

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez
zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa jest dostępna przez 3 lata.

Numer produktu: N2U81AA

Numer produktu: N3R93AA

Numer produktu: UD950E
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Przypisy dotyczące wiadomości
Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują stosowne ograniczenia i
wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi
mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na
takie prawa.
1

Dane techniczne zastrzeżenia
1
2

Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.
Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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