Datablad

HP N240 60,45 cm (23,8 tum) bildskärm
Superslimmad och modern

En modern skärm med mycket
tunn design, ett bra komplement
på framtidssäkrade kontor. HP
N240 bildskärm på 60,45 cm (23,8
tum) har ett mycket attraktivt pris
och är en optimal lösning för de
nya arbetssätten som krävs på
växande företag.

Tresidig ram med mikrokant
● Designen med tresidig ram med mikrokant är extra tunn och gör att skärmen passar in perfekt på skrivbordet
eller bredvid en annan skärm för en nästan osynlig övergång.
Ett överkomligt pris som lämpar sig för växande företag
● Snygg och prisvärd design. HP N240 bildskärm på 60,45 cm (23,8 tum) har utvecklats för ambitiösa företag med
unika krav.
Snygg från alla vinklar
● En bred betraktningsvinkel ger större flexibilitet när det gäller placering vid skrivbordet och gör det enklare för
flera personer att granska projekt samtidigt.
Höjdpunkter
● Lita på att IT-investeringen backas upp av ett års begränsad standardgaranti. Utöka skyddet genom att välja till
extra HP Care Pack-tjänster.1
● Technicolor-certifierade förinställningar finns integrerade i skärmens användargränssnitt. Tar fram färger och
detaljer i foton och multimedia på en helt ny nivå.
● Dra nytta av fördelarna hos en certifierad Low Blue Light-skärm direkt via skärmmenyn.
● Minska både energiförbrukning och omkostnader med en energieffektiv design.

Datablad

HP N240 60,45 cm (23,8 tum) bildskärm
Specifikationstabell

Produktnummer

3ML21AA;3ML21AT;3ML21AS

Produktens färg

Svart/silver eller

Bildskärmsstorlek (diagonalt)

60,45 cm (23,8 tum)

Bildskärmstyp

IPS m LED-belysning

Kretskort, aktivt område

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

Betraktningsvinkel

178° horisontellt; 178° vertikalt

Ljusstyrka

250 cd/m²1

Bildkvot

1000:1 statiskt; 5000000:1 dynamiskt1

Svarskvot

5 ms grått till grått1

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Inbyggd upplösning

FHD (1920 x 1080 vid 60 Hz)

Upplösningar som stöds

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

Skärmegenskaper

Antireflexbehandlad; IPS-teknik (In-plane switching); LED-bakgrundsbelysning; Språkval; Skärmkontroller; Plug and play; Kan programmeras av
användaren

Användarkontroller

Ljusstyrka; Kontrast; Färgkontroll; Bildkontroll; Inmatningskontroll; Strömkontroll; Meny; Administration; Språk; Information; Ned; Minus (”-”); Plus (”+”); OK;
Ström

Insignal

1 VGA; 1 HDMI
med stöd för HDCP

Inström

Inspänning: 100 till 240 V~

Strömförbrukning

Kretskort, aktivt område: 52,7 x 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in; Strömförbrukning, beskrivning: 15 W (max), 14 W (standard), 0,5 W (vänteläge); 20 W (max.),
18 W (standard), 0,5 W (vänteläge); Skärmupplösning: FHD (1920 x 1080 vid 60 Hz)

Mått med stativ (B x D x H)

53,9 x 15,2 x 40,2 cm

Mått utan stativ (B x D x H)

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

Vikt

3,4 kg (med stativ)

Ergonomiska egenskaper

Lutning: -5 till +22°

Certifiering och
regelefterlevnad

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS i Vietnam; MEPS i Australien och Nya
Zeeland; WEEE; Microsoft WHQL-certifiering Win-10, Win-8, Win-7

Miljö

Arsenikfritt bildskärmsglas; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; Låg halogenhalt2

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad

Medföljer

Bildskärm; Extern strömförsörjning; VGA-kabel; CD (med användarhandbok, garanti och drivrutiner); HP Display Assistant
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Tillbehör och tjänster (ingår ej)
HP UHD USB grafikadapter

Sätt fart på produktiviteten genom att utöka eller spegla ditt skrivbord till en UHD-bildskärm med HP UHD USB-grafikkort.

HP:s sats med säkerhetslås
för företags-PC v2

Förhindra intrång i chassit och skydda datorn och skärmen på arbetsplatser och i offentliga miljöer med HP:s sats med
säkerhetslås för företags-PC v2.

HP 3 års hårdvarusupport
nästa arbetsdag på platsen
för standardskärm

Under tre år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på
distans.

Produktnummer: N2U81AA

Produktnummer: N3R93AA

Produktnummer: UD950E
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Fotnoter om meddelandetjänster
Servicenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera mellan olika geografiska områden. Service kan erhållas från det datum då du köper hårdvaran. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på
www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HP:s tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade
rättigheter i enligt med gällande lokal lag, och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HP:s villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din HP-produkt.
1

Avsägelser angående tekniska specifikationer
1
2

Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.
Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

Registrera dig för att få uppdateringar
www.hp.com/go/getupdated
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