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HP V243 24-inchmonitor

Vriendelijk geprijsde business monitor met een groot scherm.

Het grote scherm van de uiterst
betaalbare HP V243 24-inch
(60,96-cm) led-backlit monitor
biedt volop ruimte om te
multitasken met documenten en
e-mail en meerdere vensters naast
elkaar open te houden.

Professionele presentatiekenmerken
● Bekijk al uw documenten scherp en helder met de 1920 x 1080 resolutie, 5M:1 dynamische contrastratio en

5-ms responstijd.1 Het scherm is snel en eenvoudig aan te sluiten op systemen met een DVI of VGA-poort.

Creëer een efficiënte werkplek
● Creëer voordelig een geïntegreerde werkplek speciaal voor kleine ruimtes door uw HP Desktop Mini 2602 direct

achter het scherm te monteren. Of gebruik de ingebouwde VESA-optie om het scherm op de muur of een
standaard te bevestigen.2

Ontworpenmet oog voor het milieu
● Verlaag uw stroomverbruik en uw kosten met een intelligent, energiezuinig scherm dat ENERGY

STAR®-gecertificeerd en EPEAT® Silver-geregistreerd is.3 De monitor heeft een kwikvrij backlit-scherm en
arseenvrij schermglas.

Pluspunten
● Maak ruimte op uw bureau vrij door de monitor weg te halen; met behulp van de HP Quick Release en het

geïntegreerde 100-mm standaard VESA-gatenpatroon kan hij eenvoudig aan de wand of op een arm bevestigd
worden.2

● U krijgt één jaar standaardgarantie op uw IT-investering. Kies eventueel voor HP Care Pack om de garantie uit te
breiden.4
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Specificatietabel

Productkleur Zwart

Schermformaat (diagonaal) 60,96 cm (24 inch)

Type scherm TN m/LED-backlight

Actief schermoppervlak 531,36 x 289,89 mm;

Beeldhoek 170° horizontaal; 160° verticaal

Helderheid 250 cd/m²1

Contrastverhouding 1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch1

Responspercentage 5 ms aan/uit1

Aspectratio 16:9

Standaardresolutie 1920 x 1080 bij 60 Hz

Ondersteunde resoluties 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Schermkenmerken Plug-en-play; Ontspiegeld; Programmeerbaar door de gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op het scherm; LED-backlight

Gebruikersinstellingen Enter; Min (-); Plus (+); Afsluiten; Auto; Voeding

Invoersignaal 1 VGA; 1 DVI (met HDCP-ondersteuning)

Ingangsspanning Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik Actief schermoppervlak: 531,36 x 289,89 mm; Stroomverbruik - omschrijving: 32 Watt (max), 23 Watt (gem), 0,5 Watt (standby); Schermresolutie: 1920 x
1080 bij 60 Hz

Afmetingenmet standaard (b
x d x h)

56,54 x 23,19 x 41,19 cm

Afmetingen zonder standaard
(b x d x h)

56,54 x 5,65 x 33,99 cm

Gewicht 3,46 kg
(Met standaard)

Ergonomische kenmerken Kantelen: -4° tot +22°

Certificering en
compatibiliteit

KC; KCC; PSB; CCC; CEL; CECP; SEPA; ISC; VCCI; BSMI; CE; CB; FCC; ICES; EPA; TÜV-S; TCO Certified 6.0

Omgeving Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm2

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd

Meegeleverd in de doos Netsnoer; VGA-kabel; Cd (met handleiding, garantie, drivers);

Garantie 1 jaar garantie, inclusief 1 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP verstelbare standaard
voor twee schermen

De HP verstelbare standaard voor twee schermen verhoogt de productiviteit en optimaliseert de efficiency. Een of beide
schermen kunnen worden geroteerd naar landscape- of portrait-oriëntatie, de standaard is in diepte en hoogte
verstelbaar, draaibaar en kantelbaar zodat u beide schermen op ooghoogte en naar elkaar toegekeerd kunt plaatsen om
meerdere applicaties en informatiebronnen tegelijkertijd te bekijken. Ingebouwde rollers in de voet maken het mogelijk
de standaard te draaien om uw werk nog gemakkelijker te delen.
Bestelnr.: AW664AA

HP enkele monitorarm De HP arm voor één monitor is het perfecte accessoire voor uw werkomgeving. De elegante, gestroomlijnde HP arm voor
één monitor voegt zich naar uw manier van werken.
Bestelnr.: BT861AA

HP Quick Release-beugel Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en
andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte
optimaal te benutten.
Bestelnr.: EM870AA

HP UHD USB grafische
adapter

Verhoog de productiviteit door uw desktop te spiegelen naar een UHD-schermmet de HP UHD USB grafische adapter.
Bestelnr.: N2U81AA

HP Business pc
veiligheidsslot v2-kit

Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in openbare ruimtes met de HP
Business pc veiligheidsslot v2-kit.
Bestelnr.: N3R93AA

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions
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Messaging, voetnoten
1 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
2 Compatibel met HP Desktop Mini 260 G1 en G2, wordt apart verkocht. HP Quick Release is vereist en wordt apart verkocht. Bevestigingsaccessoires worden apart verkocht. Opties moeten apart worden aangeschaft.
3 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
4 Moet apart worden aangeschaft. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden
bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden
verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk
vastgelegde rechten.

Technische specificaties disclaimers
1 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors

Kies voor HP Financial Services
Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing
zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden
meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q.
weglatingen in dit document.
ENERGY STAR® en het ENERGY STAR®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van het United States Environmental Protection Agency.
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