Záznamový list

60,45 cm (23,8") monitor HP N240
Ultratenký a dynamicky moderný

Moderný displej s neuveriteľne
tenkým dizajnom je skvelým
doplnkom kancelárií, ktoré myslia
na budúcnosť. S pozoruhodne
dostupnou cenou je 60,45 cm
(23,8") monitor HP N240
jednoduchou odpoveďou na
špičkové štýly požadované
rastúcimi podnikmi.

3-stranný dizajn micro-edge
● 3-stranný dizajn micro-edge je špeciálne navrhnutý s tenkým a ľahkým rámom, vďaka čomu môže monitor
nenápadne stáť na stole alebo vedľa iného monitora pre takmer plynulý prechod medzi obrazovkami.
Dostupná cena pre rastúci podnik
● Špičkový dizajn bez vysokých cien. 60,45 cm (23,8") monitor HP N240 bol navrhnutý so zameraním na prácu v
neobyčajných podnikoch, ktoré sa odlišujú od ostatných.
Ohromujúci zo všetkých uhlov
● Široké pozorovacie uhly umožňujú väčšiu flexibilitu umiestnenia na stole a presnejšiu kontrolu projektov bez
ohľadu na to, kde pri stole sedíte.
Funkcie
● Pracujte bez obáv s vedomím, že vaša investícia do IT je zabezpečená štandardnou jednoročnou obmedzenou
zárukou. Ak chcete zvýšiť ochranu produktu, vyberte si voliteľné služby HP Care Pack.1
● Súčasťou používateľského rozhrania každého monitora sú predvoľby certifikácie farieb Technicolor. Monitory sú
certifikované na zvýraznenie farieb a detailov na fotografiách a v multimédiách ako nikdy predtým.
● Vychutnajte si výhody certifikovaného displeja Low Blue Light priamo cez ponuku zobrazenia.
● Znížte spotrebu energie a pomôžte znížiť svoje náklady vďaka energeticky úspornej konštrukcii.
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60,45 cm (23,8") monitor HP N240
Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

3ML21AA;3ML21AT;3ML21AS

Farba produktu

Čierna/Strieb.

Rozmer monitora (uhlopriečka) 60,45 cm (23,8")
Typ obrazovky

IPS s posvietením LED

Aktívna oblasť panela

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

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

250 cd/m²1

Pomer kontrastu

statický kontrast 1000 : 1; dynamický kontrast 5 000 000 : 11

Miera odozvy

5 ms (sivá – sivá)1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

Antireflexný povrch; Prepínanie v rovine; Podsvietenie LED; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom

Používateľské ovládače

Jas; Kontrast; Ovládanie farieb; Ovládanie obrazu; Ovládanie vstupu; Ovládanie napájania; Ponuka; Spravovanie; Jazyk; Informácie; Nadol; Mínus („-“); Plus
(„+“); OK; Napájanie

Vstupný signál

1 port VGA; 1 port HDMI
s podporou HDCP

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Aktívna oblasť panela: 52,7 x 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in; Popis spotreby energie: 15 W (maximálne), 14 W (typicky), 0,5 W (pohotovostný režim); 20 W
(maximálne), 18 W (typicky), 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky: FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Rozmery s podstavcom (Š x H x 53,9 x 15,2 x 40,2 cm
V)
Rozmery bez podstavca (Š x H x 53,9 x 3,6 x 32,3 cm
V)
Hmotnosť

3,4 kg (So stojanom)

Ergonomické vlastnosti

náklon: -5 až +22 °

Osvedčenie a zhoda

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 (Austrália a Nový
Zéland); WEEE; Certifikácia Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 a Windows 7)

Okolitý

Sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Nízky obsah halogenidov2

Zhoda s normami energetickej Certifikácia ENERGY STAR®
efektívnosti
Obsah balenia

Monitor; Externý zdroj napájania; Kábel VGA; Disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače); HP Display Assistant
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60,45 cm (23,8") monitor HP N240
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Grafický adaptér HP UHD USB

Zvýšte svoju produktivitu rozšírením alebo zrkadlením počítača na displeji UHD pomocou grafického adaptéra HP UHD
USB.

Číslo produktu: N2U81AA

Súprava bezpečnostného
zámku pre počítače HP
Business v2

Pomôžte predchádzať neoprávnenej manipulácii so šasi a zabezpečte svoj počítač a monitor v pracovných a verejných
priestoroch pomocou súpravy bezpečnostného zámku pre počítače HP Business v2.

3-ročná štandardná
hardvérová podpora HP na
mieste pre monitor na
nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 3 rokov.

Číslo produktu: N3R93AA

Číslo produktu: UD950E
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60,45 cm (23,8") monitor HP N240
Poznámky v krátkych správach
Úrovne služby a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba začína platiť dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke
www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. V súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi
môžu zákazníkovi vzniknúť dodatočné zákonné práva. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom dotknuté zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.
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Technické špecifikácie zrieknutie
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
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Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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