Datablad

HP P19b G4-bildskärm
En prisvärd bildskärm i företagsklass som kan användas varje dag och
är en dröm för ögonen.

Ta itu med dagens uppgifter och spara
utrymme på skrivbordet med den kompakta
och budgetvänliga HP P19b G4-bildskärmen
som anpassar sig efter era komfortbehov
och levererar HD-bildkvalitet.

Knivskarpa och tydliga bilder och de viktigaste anslutningarna.
Få fylliga färger och skarpa detaljer för era dokument, e-postmeddelanden och mer på en 18,5-tums HDbildskärm med bildförhållandet 16:9. Anslut till en äldre dator utan en dongle via VGA-porten.
Gör medvetna val när det gäller nya inköp.
Välj en bildskärm som är TCO- och ENERGY STAR®-certifierad för att uppfylla era miljökrav gällande inköp.
Skräddarsy dina komfortinställningar.
Se bildskärmen på ett helt nytt sätt med HP Low Blue Light som skiftar till ett färgspektrum som är bekvämare att
titta på. Luta bildskärmen upp till 5° framåt eller 20° bakåt för den perfekta betraktningspositionen.
Höjdpunkter
Ni kan lita på att er IT-investering har en lång livscykel och stöds av vår treåriga begränsade standardgaranti. Välj
en HP Care Pack-tjänst (tillval) för att utöka ert skydd.
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HP P19b G4-bildskärm Specifikationstabell

Bildskärmstyp

TN1

Kretskort, aktivt område

16.13 x 9.07 in 409,8 x 230,4 mm

Ljusstyrka

200 cd/m²1

Bildkvot

600:1 statiskt1

Svarskvot

5 ms på/av1

Produktens färg

Svart

Höjd-bredd-förhållande

16:91

Inbyggd upplösning

WXGA (1366 x 768)1

Upplösningar som stöds

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

Skärmegenskaper

Antireflexbehandlad; Läge för Low blue light

Användarkontroller

Avsluta; Information; Administration; Meny; Ström; Ingångskontroll; Ljusstyrka+; Bild; Färg

Insignal

1 VGA; 1 HDMI 1.4 (med stöd för HDCP)

Bildskärmsstorlek (diagonalt)

18.5"

Miljö

Drifttemperatur: 5 till 35 °C;
Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet;

Strömförsörjning

Inspänning 100 till 240 VAC

Strömförbrukning

10 W (max.), 9 W (standard), 0,5 W (vänteläge)

Yttermått

17.38 x 2 x 10.94 in 44,14 x 5,07 x 27,78 cm

Vikt

5.4 lb 2,45 kg

Fysiska säkerhetsfunktioner

Säkerhetslåsberedd2

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019-registrerad3

ANZ MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; KC/KCC; NOM; PSB;
SEPA; TCO-certifierad; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS i Vietnam; WEEE; ISC; Low Blue Light; California Energy
Certifiering och regelefterlevnad
Commission (CEC); Energi Sydafrika; Mexico LASE-formulär; HDMI/DP-certifiering; Mexikos energirapport;
WW-applikation; TGM
Medföljer

Bildskärm; Strömkabel; Dokumentation; VGA-kabel; Garantikort; QSP; Produktmeddelande

Garanti

3 års begränsad garanti inklusive 3 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.
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HP P19b G4-bildskärm
Fotnoter om meddelandetjänster
1 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Packs 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 och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för 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
1 Alla uppgifter motsvarar de normala specifikationer som anges av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
2 Lås säljs separat.
3 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-registreringen varierar mellan olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.
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