
Datablad

HP Healthcare Edition HC241 skärm
för klinisk granskning
En klinikpartner som ger konsekventa bilder och hygieniska arbetsytor.

Dra nytta av en skärm som har optimerats
för undersökningsrum, sköterskestationer,
medicinvagnar och offentliga utrymmen
med HP Healthcare Edition HC241. Den är
anpassad för enkel, upprepad
desinficering  efter varje patientmöte och
är DICOM Part 14-kompatibel  för exakt
visning av medicinska bilder.

Maximera patientsäkerheten

Var redo för nästa patient eller användare med skärm och stativ  (tillval) som kan desinficeras med antibakteriella dukar.  Skärmen är IEC 60601-1-2: 2014-kompatibel
och godkänd för användning i patient- och personalmiljöer och fronten är IP 32 -klassad och skyddad mot vattenintrång.

Exakta bilder direkt

Möjliggör exakt och konsekvent bildvisning för vårdpersonal samt vid patientkonsultationer och bildverifiering med en DICOM Part 14-kompatibel skärm.  Se mer och
bläddra mindre med en 24-tums WUXGA-skärm.

Skapa effektiva arbetsplatser för högbelastade områden

Montera  utvalda datorer från HP bakom skärmen i en kompakt och integrerad lösning som passar perfekt för arbetsstationer eller delade utrymmen som
sköterskereceptioner eller kontor. Montera  på medicinvagn, vägg eller arm med VESA-mall.

Höjdpunkter

Anslut datorer och specialenheter med HDMI, DisplayPort™, VGA och USB.

Känn trygghet med en skärm som har byggts för lång livstid, som är noggrant testad och som omfattas av den strikta garantin HP Zero Bright Dot.

Jobba bekvämt med justerbar lutning, höjd och vridning på tillvalsstativet som klarar desinficering.

IT-investeringen backas upp av tre års begränsad standardgaranti och HP Care-tjänster som tillval.
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HP Healthcare Edition HC241 skärm för klinisk granskning Specifikationstabell

Bildskärmstyp AHVA med LED-belysning

Bildskärmsstorlek (diagonalt) 60,96 cm (24 tum)

Betraktningsvinkel 178° horisontellt; 178° vertikalt

Ljusstyrka 270 cd/m² 

Bildkvot 1000:1 statiskt 

Svarskvot 14 ms grått till grått 

Produktens färg Vit

Höjd-bredd-förhållande 16:10 

Inbyggd upplösning WUXGA (1920 x 1200 vid 60 Hz)

Upplösningar som stöds 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x
400; 800 x 600

Skärmegenskaper Antireflexbehandlad; Språkval; Skärmkontroller; Plug and play; Kan programmeras av användaren

Användarkontroller Ljusstyrka; Färgkontroll; Kontrast; Bildkontroll; Information; Administration; Meny; OK; Ström; Volym –; Volym +; Strömkontroll; Ingångskontroll; Menykontroll;
Desinficering

Insignal 1 DisplayPort™ 1.2 (med stöd för HDCP); 1 HDMI 1.4 (med stöd för HDCP); 1 VGA

Portar och anslutningar 3 USB 2.0 (två nedströms, en uppströms)

Miljö Drifttemperatur: 5 till 35 °C
Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % icke kondenserande

Strömförsörjning Inspänning 100 till 240 VAC

Strömförbrukning 35 W (max.), 25 W (standard), 0,3 W (vänteläge)

Yttermått 56,39 x 4,91 x 38,39 cm

Vikt 4,75 kg

Fysiska säkerhetsfunktioner Säkerhetslåsberedd 

Certifiering och regelefterlevnad CB; CCC; DICOM Part14; FCC; Microsoft WHQL-certifiering (Windows 10); UL; WEEE; IEC 60950; IEC 62368; CEL Grade 3; IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; IP32 (front)

Specifikationer för omgivning Arsenikfritt bildskärmsglas; Låghalogen; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning 

Medföljer Strömkabel; DisplayPort™-kabel; Dokumentation; HDMI-kabel; USB-kabel; VGA-kabel
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HP Healthcare Edition HC241 skärm för klinisk granskning

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP säkerhetslås v3 för HP
företagsdator

Förhindra manipulering av chassit och skydda dator och skärm på kontor och i offentliga
miljöer med det prisvärda HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator.
Produktnummer: 3XJ17AA

HP HC241 Stand

Deploy your HP Healthcare Edition HC241 Clinical Review Monitor in a range of settings with
the white HP HC241 Stand that’s sanitizable with germicidal wipes  to promote patient safety.
Find your most comfortable view with adjustable height, tilt, and swivel settings and portrait
mode.
Produktnummer: 4BX37AA

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. 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.
Produktnummer: N3R93AA

HP-datormonteringsfäste för
skärmar

Anpassa en helt och hållet bättre lösning med HPs datormonteringsfästen för bildskärmar
som gör att du kan ansluta din HP Desktop Mini, HP Chromebox eller HP Thin Client direkt
bakom utvalda HP Z-skärmar och EliteDisplays. Anpassa en helt och hållet bättre lösning med
HPs datormonteringsfästen för bildskärmar som gör att du kan ansluta din HP Desktop Mini,
HP Chromebox eller HP Thin Client direkt bakom utvalda HP Z-skärmar och EliteDisplays.
Produktnummer: N6N00AA

HP LCD-högtalarlist

Ansluts med perfekt passning till skärmens frontpanel och ger funktioner för fullständigt
multimediastöd, till exempel stereohögtalare med komplett ljudomfång och ett externt uttag
för hörlurar. Ansluts med perfekt passning till skärmens frontpanel och ger funktioner för
fullständigt multimediastöd, till exempel stereohögtalare med komplett ljudomfång och ett
externt uttag för hörlurar.
Produktnummer: NQ576AA

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: UD950E
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HP Healthcare Edition HC241 skärm för klinisk granskning

Fotnoter om meddelandetjänster

 Rengöringsanvisningarna hittar du i användarhandboken.
 HP Healthcare Edition HC241 är en datorenhet för allmänt bruk och den är inte avsedd att användas för att diagnostisera, bota, behandla eller förebygga sjukdomar eller andra medicinska tillstånd.
 HP HC241 stativsats säljs separat.
 IP 32-testresultat innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Vid skador under testförhållanden eller andra oavsiktliga skador krävs ett HP Care Pack-tillval för skydd mot oavsiktliga skador.

Rengöringsanvisningar finns i användarhandboken.
 Tillvalen HC241 stativsats och HP monteringsfäste för bildskärmar krävs för montering av HP Desktop Mini, HP Elite Slice, HP Z2 Mini arbetsstation eller HP tunn klient. Tillbehör och datorer säljs separat. Mer information om kompatibilitet

finns i fästets snabbspecifikationer. VESA monteringsutrustning för vägg eller arm säljs separat. Arm säljs separat.
 HPs pixelpolicy tillåter inga ljusa subpixeldefekter på denna bildskärm. Fullständiga detaljer finns på http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information

finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala
lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.

Fotnoter med tekniska specifikationer

 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.
 Lås säljs separat.

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

EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. Se HPs butik för 3:epartsalternativ för solenergitillbehör på
www.hp.com/go/options.
 
DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder. USB Type-C™ är ett varumärke som tillhör USB
Implementers Forum.
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