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HP P204 19,5 inch monitorHP P204 19,5 inch monitor
Een gangbaar schermformaat voor een scherpe prijs die aantrekkelijkEen gangbaar schermformaat voor een scherpe prijs die aantrekkelijk
is voor bedrijvenis voor bedrijven

U krijgt essentiële presentatiefuncties
en apparaataansluitingen met de
stijlvol opnieuw ontworpen en
verrassend kostenbewuste HP P204
19,5 inch monitor.

Scherpe beeldkwaliteit voor al uw contentScherpe beeldkwaliteit voor al uw content

Navigeer eenvoudig door uw documenten en spreadsheets op dit slanke scherm dat uw moderne
werkruimte aanvult en een scherm van 19,5 inch heeft met een resolutie van 1600 x 900.

Essentiële connectiviteitEssentiële connectiviteit

Maak snel verbinding met uw apparaten en extra schermen via de HDMI- en DisplayPort™-aansluitingen. De
VGA-connector ondersteunt oudere apparaten.

Creëer een efficiënte werkplekCreëer een efficiënte werkplek

Creëer voordelig een geïntegreerde werkplek door uw HP Desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde HP Thin
Clients direct achter het scherm te monteren.  Houd alles netjes met een geïntegreerde voeding en functies
om uw kabels te beheren.

PluspuntenPluspunten

Filter emissie van blauw licht en schakel kleuren naar een warmer spectrum om comfortabeler te kijken met
de HP Low Blue Light-stand. Pas de kanteling aan voor de beste weergave.

Maak waardevolle ruimte vrij op uw bureau met bevestigingsopties die mogelijk worden gemaakt door het
VESA-patroon van 100 mm.

U kunt een totaaloplossing aanpassen met opties die zijn ontworpen voor uw scherm, zoals de HP S100
speakerbalk die eenvoudig aan de onderste rand kan worden bevestigd om stereogeluid toe te voegen
zonder dat u een rommelig bureaublad krijgt.

Energie-efficiëntie en ecologische duurzaamheid zijn ingebouwd in elk ENERGY STAR®- en TCO-
gecertificeerd, EPEAT® Silver-geregistreerd en laag-halogeenscherm.

Haal het beste uit uw display. Met HP Display Assistant kunt u de grootte van schermpartities snel
aanpassen zodat u in afzonderlijke delen van het scherm kunt werken en diefstal kunt voorkomen door een
display dat zonder uw goedkeuring is losgekoppeld te dimmen.

U hoeft slechts te bellen of te klikken. Voor deze IT-investering geldt onze standaardgarantie van drie jaar.
Kies eventueel voor een HP Care service om de garantie uit te breiden.
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HP P204 19,5 inch monitor SpecificatietabelHP P204 19,5 inch monitor Specificatietabel

Type schermType scherm TN met LED-backlight

Schermformaat (diagonaal)Schermformaat (diagonaal) 19,5 inch

BeeldhoekBeeldhoek 160° verticaal; 170° horizontaal;

HelderheidHelderheid 250 cd/m²

ContrastverhoudingContrastverhouding 1000:1 statisch; 10.000.000:1 dynamisch

ResponspercentageResponspercentage 5 ms grijs naar grijs

ProductkleurProductkleur Zwart

AspectratioAspectratio 16:9

StandaardresolutieStandaardresolutie HD+ (1600 x 900 bij 60 Hz)

Ondersteunde resolutiesOndersteunde resoluties 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 640 x 480; 720 x 400; 800 x
600

SchermkenmerkenSchermkenmerken Ontspiegeld; LED-backlights

GebruikersinstellingenGebruikersinstellingen Helderheid; Kleurinstelling; Energiebesparing; Afsluiten; Beeldregeling; Informatie; Beheer; Menu; PIP-control;
Ingangssignaal

InvoersignaalInvoersignaal 1 DisplayPort™ 1.2 (met HDCP-ondersteuning); 1 HDMI 1.4 (met HDCP-ondersteuning); 1 VGA

MilieuMilieu Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C; Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 80% niet-condenserend

VoedingVoeding Ingangsspanning 100 - 240 V

StroomverbruikStroomverbruik 18 watt (maximum), 15 watt (gemiddeld), 0,3 watt (stand-by)

AfmetingenAfmetingen 46,26 x 4,87 x 27,87 cm (Zonder voet.)

GewichtGewicht 2,84 kg (Met voet.)

Ergonomische kenmerkenErgonomische kenmerken Kantelen: -5 tot +25°

Fysieke beveiligingskenmerkenFysieke beveiligingskenmerken Klaar voor veiligheidsslot

Zuinig energieverbruikZuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver

Certificering en compatibiliteitCertificering en compatibiliteit
Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CEL; cTUVus; EAC; Energy Star; ErP; FCC; HSMI; ICES; KC;
KCC; Mexico CoC; MSIP; PSB; RCM; TCO-gecertificeerd; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; South Africa Energy; ISO
9001; TUS-GS; eStandby; EC1062; S-merk

OmgevingsspecificatiesOmgevingsspecificaties Arseenvrij schermglas; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm; TCO-gecertificeerd

Inhoud van de doosInhoud van de doos Netsnoer; DisplayPort™-kabel; Documentatie; VGA-kabel
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HP P204 19,5 inch monitorHP P204 19,5 inch monitor

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Business PC Security slotkit v3HP Business PC Security slotkit v3

Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in
openbare ruimtes met de voordelige HP Business PC Security slotkit v3. Scherpe, heldere
hoge-resolutie monitoren voor de bedrijfsomgeving CRT- en TFT-monitoren zijn ontworpen
om de meest veeleisende gebruikers een perfecte weergave te bieden. HP werkt nauw samen
met leveranciers van onderdelen en monitoren om te waarborgen dat elk model voldoet aan
de behoeften wat betreft helderheid, contrast, focus, zuiverheid, convergentie en geometrie.
Alle HP Business monitoren zijn compatibel met de voornaamste milieustandaarden, zoals
MPR-II en TCO'99.
Bestelnr.: 3XJ17AABestelnr.: 3XJ17AA

HP 3 jaar, onsite hardwaresupportHP 3 jaar, onsite hardwaresupport
op volgende werkdag voorop volgende werkdag voor
standaardmonitorstandaardmonitor

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite HW-
support op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.
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HP P204 19,5 inch monitorHP P204 19,5 inch monitor

Messaging, voetnotenMessaging, voetnoten

 HP Desktop Mini, HP Chromebox en HP Thin Client worden apart verkocht. Vereist een HP B300 bevestigingsbeugel voor pc voor monitors, wordt apart verkocht.

Technische specificaties, voetnotenTechnische specificaties, voetnoten

 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
 Slot wordt apart verkocht.

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

© Copyright 2019 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 of weglatingen in dit document. EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie
www.epeat.net voor registratiestatus per land. Bezoek de HP winkel met 3e-partij-opties voor zonne-energie-accessoire op www.hp.com/go/options.
 
ENERGY STAR® en het ENERGY STAR®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van het United States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken
die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen.
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