Adatlap

HP N246v 23,8 hüvelykes monitor
Kiváló kijelző kedvező áron

A nagy képernyős, Full HD N246v
23,8 hüvelykes monitor éles, 1920
x 1080-as felbontással és széles
látószöggel gondoskodik a
részletgazdag megjelenítésről. Az
élénk színek, a kényelmes
csatlakoztathatóság, a
rugalmasság és a kedvező ár miatt
ideális társ lehet az irodai
hétköznapokban.

Lenyűgöző látvány
● A munkához szükséges tartalmak megtekintéséhez a széles, 23,8 hüvelykes képátlójú, 178 fokos látószögű,
Full HD 1920 x 1080 felbontású kijelző élénk képminőséget biztosít, a 10M:1 dinamikus kontrasztaránynak
köszönhetően pedig minden részlet tűpontosan jelenik meg.1
A kényelmes munkaterület megteremtése
● A hatékony munkaterület kialakítását szolgálja a tetszőlegesen állítható dőlésszög, a beépített tápegység, illetve
a közvetlen rögzítési lehetőségek, amelyekkel egyes HP számítógépek2 közvetlenül csatlakoztathatók a
monitor hátuljához, vagy a VESA-szabványra épülő rögzítőelem segítségével más felületre is rögzíthető a
kijelző.
Kényelmes csatlakozási lehetőségek
● A központi HDMI-, DVI- és VGA-portok segítségével minden eszközét egyszerűen csatlakoztathatja, legyen szó
digitális vagy régebbi technológiáról.
Szolgáltatások
● A kínai energiafelhasználási minősítés (CEL) 1. osztályába tartozó kijelző intelligens és energiatakarékos
kialakításnak köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeket, illetve higanymentes
kijelző-háttérvilágítást biztosít.
● Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését hároméves normál korlátozott jótállás támogatja. A külön
megvásárolható HP Care Pack szolgáltatásokkal további védelmet biztosíthat befektetése számára.3
● A beépített alacsony kékfénykibocsátási funkció a nappali és éjszakai használat közben egyaránt kíméli a
szemet. A TÜV Rheinland tanúsítványával rendelkező HP N223v esetében a kékfénykibocsátási beállítás
könnyen be- és kikapcsolható a kényelmes kijelzőhasználat érdekében.
● A villogásmentes monitorokon pontosan és egybefüggően követhető a mozgás, így könnyebb a munkára
összpontosítani.
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HP N246v 23,8 hüvelykes monitor
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

3NS59AS

Képernyőméret (átlós)

60,45 cm (23,8")

Képernyő típusa

IPS LED-háttérvilágítással

Panel aktív területe

52,7 x 29,64 cm;

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

250 cd/m²1

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus1

Válaszarány

5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő (túlhajtással)1

Oldalarány

16:09

Natív felbontás

FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Antisztatikus

Felhasználói vezérlők

Menü; Mínusz („–”); Plusz („+”) /Bemeneti vezérlés; Bekapcsológomb

Bemeneti jel

1 VGA; 1 DVI-D (HDCP-támogatással); 1 HDMI (HDCP-támogatással)

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Panel aktív területe: 52,7 x 29,64 cm; Energiafogyasztási adatok: 25 W (maximális), 22 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: FHD (1920 x
1080, 60 Hz-en)

Méretek állvánnyal (Szé x Mé x 54,66 x 20,99 x 40,51 cm
Ma)
Méretek állvány nélkül (Szé x
Mé x Ma)

54,66 x 4,47 x 32,1 cm

Súly

3,65 kg (Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 és +20° között

Tanúsítvány és megfelelőség

CB; TÜV minősítésű alacsony kékfénykibocsátás; CcomCC; CEL; CECP; SEPA; WEEE

Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR®-tanúsítvány

A doboz tartalma

Hálózati tápkábel; Dokumentáció; VGA-kábel

Jótállás

1 év korlátozott garancia
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HP N246v 23,8 hüvelykes monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP 3 éves, normál, egy
munkanapon belüli, helyszíni
hardvertámogatás
monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 3 éves, következő munkanapi helyszíni hardvertámogatást
nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: UD950E
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HP N246v 23,8 hüvelykes monitor
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
A PC- és vékonykliens-kompatibilitási adatok a (külön kapható) QuickSpecs dokumentumban találhatók. Külön megvásárolható HP gyorsrögzítő szükséges. A falra szereléshez szükséges tartozékok külön vásárolhatók
meg. Az opcionális kiegészítők külön vásárolhatók meg.
3
A HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A
szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletekért látogasson el a www.hp.com/go/cpc webhelyre.
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Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
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