גיליון נתונים

צג  HP N246vבגודל  23.8אינץ'
תצוגה מרשימה במחיר משתלם

התנסה בפירוט יוצא דופן על המסך
הרחב בגודל  23.8אינץ' Full HD N246v
עם רזולוציה חדה של 1920 x 1080
וזוויות צפייה רחבות .התצוגות מלאות
החיים ,הקישוריות הנוחה ,יכולת
ההתאמה והמחיר המשתלם אידאליים
לעסק היומיומי.

תצוגות מרהיבות
● צפה בעבודה שלך על מסך רחב בגודל  23.8אינץ' באלכסון עם זוויות צפייה רחבות של  178מעלות ,רזולוציית  HDמלאה של 1920
 x 1080לקבלת איכות תמונה בהירה ויחס ניגודיות דינמי של  10M:1לקבלת פרטים חדים וברורים1.

צור נוחות במרחב עבודה
●
צור סביבת עבודה יעילה עם כוונון הטיה ניתן להתאמה ,אספקת מתח פנימית ויכולות התקנה ישירה על-ידי חיבור מחשבים
נבחרים של  2HPלחלקו האחורי של הצג או על-ידי הרכבת הצג באמצעות תבנית .VESA
קישוריות נוחה
●

חבר בקלות התקנים עם יציאות  DVI ,HDMIו VGA-מרוכזות לגישה דיגיטלית ולתאימות עם התקנים מדור קודם.

כולל
● הפחת את צריכת החשמל ועזור לצמצם את העלויות שלך באמצעות צג חכם וחסכוני באנרגיה ,עם אישור )Energy Label (CEL
 Grade 1של סין ותאורה אחורית נטולת כספית.
● תוכל להיות סמוך ובטוח שההשקעה שלך ב IT-מגובה באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים .להרחבת ההגנה ,בחר בשירותי
 HP Care Packאופציונליים3.
●צפה בתוכן בנוחות ביום או בלילה עם פונקציית מסנן האור הכחול המשולבת ,HP N223v .עם אישור  TÜV Rheinlandמאפשר לך
להפעיל ולכבות בקלות את אפשרות האור הכחול לנוחותך לצפייה מיטבית.
●
ראה תנועה חדה וזורמת בצגים ללא ריצוד ,שתאפשר לך להתמקד יותר בעבודה ללא ריצוד.
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צג  HP N246vבגודל  23.8אינץ'
טבלת מפרטים

מק"ט

3NS59AS

גודל תצוגה )באלכסון(

 60.45ס"מ )"(23.8

אזור לוח פעיל

 29.64 x 52.7ס"מ;

סוג תצוגה

זווית צפייה
בהירות

 IPSעם תאורת  LEDאחורית
 178°אופקי;  178°אנכי
250 cd/m²

1

יחס ניגודיות

 1,000:1סטטי;  10000000:1דינמי

יחס רוחב-גובה

16:09

יחס תגובה

רזולוציה טבעית

1

 5אלפיות השנייה  -אפור לאפור )עם טכנולוגיית Overdrive)1
 1,920 x 1,080) FHDב -60הרץ(

רזולוציות נתמכות

480 x 640 ;400 x 720 ;600 x 800 ;768 x 1,024 ;720 x 1,280 ;800 x 1,280 ;1,024 x 1,280 ;900 x 1,440 ;900 x 1,600 ;1,050 x 1,680 ;1,080 x 1,920

פקדים למשתמש

תפריט; מינוס )" ;("-פלוס )"/ ("+בקרת קלט; הפעלה

מתח במבוא

מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 40.51 x 20.99 x 54.66ס"מ

מאפייני תצוגה

אות קלט

צריכת מתח

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

משקל

ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; אנטי-סטטי;
יציאת  ;VGAיציאת ) DVI-Dעם תמיכה ב ;(HDCP-יציאת ) HDMIעם תמיכה ב(HDCP-

אזור לוח פעיל 29.64 x 52.7 :ס"מ; תיאור צריכת מתח 25 :ואט )מרבי( 22 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך 1,920 x 1,080) FHD :ב -60הרץ(
 32.1 x 4.47 x 54.66ס"מ
 3.65ק"ג )עם מעמד(

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -5° :עד +20°

סביבתי

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית

אישור ותאימות

-CB; TUVמסנן אור כחול; WEEE ;CcomCC; CEL; CECP; SEPA

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

מאושר על-ידי ®ENERGY STAR

אחריות

אחריות מוגבלת למשך שנה אחת

תכולת האריזה

כבל מתח  ;ACתיעוד; כבל VGA
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צג  HP N246vבגודל  23.8אינץ'
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תמיכת סטנדרטית של HP
בחומרה של צג באתר הלקוח,
ביום העסקים הבא ,למשך 3
שנים

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה
אינה ניתנת לפתרון מרחוק.

מק"טUD950E :
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צג  HP N246vבגודל  23.8אינץ'
הערות שוליים להעברת הודעות

 1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 2לקבלת נתונים מדויקים בנוגע לתאימות של מחשבים אישיים ומחשבי לקוח דקים ,עיין במפרטים המהירים של המוצר ,נמכר בנפרד .נדרש  HP Quick Releaseהנמכר בנפרד .רכיבי חומרה להרכבה נמכרים בנפרד .תוספות לרכישה בנפרד.
 3שירותי  HP Care Packזמינים לרכישה בנפרד .רמות שירות וזמני תגובה לשירותי  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל מיום רכישת החומרה .בכפוף למגבלות .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת
.www.hp.com/go/cpc

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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