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Monitor HP V194 (18,5 pol.)Monitor HP V194 (18,5 pol.)
O ecrã certo e acessível para a atividade empresarial diária.O ecrã certo e acessível para a atividade empresarial diária.

Obtenha funcionalidades de
apresentação de qualidade com o
Monitor HP V194 de 18,5 polegadas,
um monitor compacto, fino, elegante e
incrivelmente acessível.

Funcionalidades de apresentação de classe empresarialFuncionalidades de apresentação de classe empresarial

Veja, com clareza e nitidez, os seus documentos e e-mails com uma resolução de 1366 x 768, uma relação
de contraste dinâmico de 5M:1 e tempo de resposta de 5 ms num monitor de 18,5 polegadas.  Ligue os
seus dispositivos de forma fácil e rápida com uma entrada VGA.

Crie uma configuração inteligente e eficienteCrie uma configuração inteligente e eficiente

Instale o seu PC Desktop Mini HP, HP Chromebox ou HP Thin Client diretamente por trás do monitor para
criar um espaço de trabalho acessível e integrado que é perfeito para espaços pequenos. Em alternativa,
utilize o suporte de montagem VESA integrado para instalar o monitor numa parede ou numa
base/suporte.

Concebido a pensar no ambienteConcebido a pensar no ambiente

Reduza o consumo de energia e os seus custos com um design inteligente e com eficiência energética
ENERGY STAR® e EPEAT® Silver.  O ecrã também inclui retroiluminação sem mercúrio e vidro de ecrã sem
arsénico.

CaracterísticasCaracterísticas

Personalize a posição do ecrã com definições de inclinação e ângulos de visualização ajustáveis.

Usufrua tranquilamente do seu equipamento, sabendo que o mesmo está coberto por uma garantia
limitada de base de 3 anos. Para reforçar a sua proteção, opte por HP Care Packs opcionais.
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Monitor HP V194 (18,5 pol.) Tabela de especificaçõesMonitor HP V194 (18,5 pol.) Tabela de especificações

Tipo de ecrãTipo de ecrã TN com retroiluminação LED

Área ativa do painelÁrea ativa do painel 16.13 X 9 409,8 x 230,4 mm

Dimensão do ecrã (diagonal)Dimensão do ecrã (diagonal) 46,99 cm (18,5 pol.)

ângulo de visualizaçãoângulo de visualização 90° na horizontal; 65° na vertical

LuminosidadeLuminosidade 200 cd/m²

Relação de contrasteRelação de contraste 600:1 estático; 5000000:1 dinâmico

Razão de respostaRazão de resposta 5 ms on/off

Cor de produtoCor de produto Preto

ProporçãoProporção 16:9

Resolução nativaResolução nativa HD (1366 x 768 @ 60 Hz)

Resoluções suportadasResoluções suportadas 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Características do ecrãCaracterísticas do ecrã Antirreflexo; Plug and Play; Programável pelo utilizador; Seleção de idioma; Controlos no ecrã; Retroiluminação
LED

Controlos de utilizadorControlos de utilizador Menu; Menos ("-"); Mais ("+"); OK; Alimentação

Sinal de entradaSinal de entrada 1 VGA

Meio ambienteMeio ambiente Temperatura para funcionamento: 5 até 35 °C; Humidade para funcionamento: 20 a 80% HR

Energia/AlimentaçãoEnergia/Alimentação Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energiaConsumo de energia 17 W (máximo), 15 W (normal), 0,5 W (em espera)

DimensõesDimensões 44,14 x 4,54 x 27,77 cm (Sem suporte)

PesoPeso 2,6 kg (Com suporte)

Funcionalidades ergonómicasFuncionalidades ergonómicas Inclinação: -5 a +22°
Funcionalidades de segurançaFuncionalidades de segurança
físicafísica

Preparado para bloqueio de segurança (o bloqueio é vendido separadamente)

Conformidade com standards deConformidade com standards de
eficiência energéticaeficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®

Certificação de conformidadeCertificação de conformidade CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; ETL; TUV-GS; TUV; VCCI; BSMI
(Taiwan); SmartWay Transport Partnership - apenas América do Norte

Especificações ambientaisEspecificações ambientais Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Vidro de ecrã sem arsénico

Conteúdo da embalagemConteúdo da embalagem Monitor; Cabo de alimentação de CA; Cabo VGA

GarantiaGarantia Garantia limitada de 1 ano, incluindo 1 ano para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e
exclusões.

 

1

1

1



Ficha técnica | Monitor HP V194 (18,5 pol.)

Monitor HP V194 (18,5 pol.)Monitor HP V194 (18,5 pol.)

Acessórios e serviços (não incluídos)

Kit Antirroubo para PC HP BusinessKit Antirroubo para PC HP Business
v3v3

Evite a adulteração de componentes no interior do chassis do PC, e proteja o seu PC e o seu
monitor de roubo em espaços de trabalho e espaços públicos ao utilizar o Kit Antirroubo para PC
HP Business v3 acessível. Monitores de alta resolução, nítidos e claros para o meio empresarial.
Monitores CRT e TFT concebidos para proporcionar a perfeição da imagem para os utilizadores
mais exigentes. A HP trabalha em conjunto com muitos fornecedores de componentes e
monitores para assegurar que cada modelo responde às necessidades do utilizador para brilho,
contraste, foco, pureza, convergência e geometria. Todos os monitores da HP são compatíveis
com as normas ambientais principais, tais como MPR-II e TCO'99.
Número do produto: 3XJ17AANúmero do produto: 3XJ17AA

Suporte Ajustável para Notebook HPSuporte Ajustável para Notebook HP

Transforme o seu Notebook Empresarial HP numa solução ergonómica de secretária que
suporta um visor até 24 polegadas. Um suporte de visualização de dupla articulação e
movimento suave permite um maior ajuste de profundidade, altura e inclinação para máximo
conforto. O design adaptável do suporte de visualização ajustável da HP acomoda notebooks
que podem ser ligados a uma estação de ancoragem e notebooks que não possuem uma ficha
de ancoragem. Monitores de alta resolução, nítidos e claros para o meio empresarial. Monitores
CRT e TFT concebidos para proporcionar a perfeição da imagem para os utilizadores mais
exigentes. A HP trabalha em conjunto com muitos fornecedores de componentes e monitores
para assegurar que cada modelo responde às necessidades do utilizador para brilho, contraste,
foco, pureza, convergência e geometria. Todos os monitores da HP são compatíveis com as
normas ambientais principais, tais como MPR-II e TCO'99.
Número do produto: AW663AANúmero do produto: AW663AA

Suporte Duplo Ajustável paraSuporte Duplo Ajustável para
Notebook HPNotebook HP

O Suporte de Visualização Duplo Ajustável HP permite-lhe utilizar dois ecrãs para maximizar a
sua produtividade e optimizar a eficiência. Cada ou ambos os ecrãs podem ser colocados na
posição horizontal ou vertical e o suporte é ajustável em profundidade, altura, inclinação e
ângulo para que possa ver os dois ecrãs ao nível do olhar bem como ligeiramente voltados um
para o outro, permitindo-lhe controlar várias aplicações e fontes de informação ao mesmo
tempo. Os rolos integrados na base permitem-lhe rodar o suporte de forma a poder partilhar o
seu trabalho mais facilmente. Monitores de alta resolução, nítidos e claros para o meio
empresarial. Monitores CRT e TFT concebidos para proporcionar a perfeição da imagem para os
utilizadores mais exigentes. A HP trabalha em conjunto com muitos fornecedores de
componentes e monitores para assegurar que cada modelo responde às necessidades do
utilizador para brilho, contraste, foco, pureza, convergência e geometria. Todos os monitores da
HP são compatíveis com as normas ambientais principais, tais como MPR-II e TCO'99.
Número do produto: AW664AANúmero do produto: AW664AA

Suporte de hardware HP, 3 anos, noSuporte de hardware HP, 3 anos, no
dia útil seguinte no local, paradia útil seguinte no local, para
monitores padrãomonitores padrão

Obtenha 3 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil
seguinte, prestado por um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema
de forma remota.
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Rodapés com mensagensRodapés com mensagens

 Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
 É vendido em separado. Consulte as especificações rápidas (QuickSpecs) do produto para saber a compatibilidade exata. É necessário utilizar o Suporte HP Quick Release, vendido em separado. O hardware de montagem é vendido em separado.
 Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Consulte www.epeat.net para mais informações sobre o estado do registo no seu país.
 Vendido separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar em função da sua localização geográfica. O serviço inicia na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Para mais

informações, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com
as leis locais aplicáveis e tais direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.

Rodapés com especificações técnicasRodapés com especificações técnicas

 Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.

Registe-se para atualizaçõesRegiste-se para atualizações  www.hp.com/go/getupdatedwww.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços HP
estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de
garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
 
ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR® são marcas comerciais registadas da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a proteção ambiental dos EUA).
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