
Adatlap

HP ProDisplay P232 58,4 cm-es (23 hüvelykes)
monitor

Nagy képernyős, professzionális szintű bemutatók.

Vetítse ki HP Pro számítógépe
tartalmait 58,4 cm (23 hüvelyk)
képátlójú képernyőre a vékony
kialakítású HP ProDisplay P232
monitorral, amely rendkívül
kedvező áron biztosít alapvető
bemutatófunkciókat és fejlett
csatlakozási lehetőségeket, így
elősegíti a megfelelő üzleti
teljesítmény fenntartását.

Nagysebességű kapcsolat az FHD képalkotáshoz.
● A DisplayPort-kapcsolat lenyűgöző FHD képminőséget, rendkívül gyors grafikus frissítést és élénk színeket

biztosít, és több monitor csatlakoztatását is támogatja egy számítógéphez. A VGA-csatlakozó kompatibilitást
biztosít a régebbi eszközökkel.

Hatékony, egyszerűen kezelhetőmunkaterületet hozhat létre.
● A HP mini asztali számítógépet, a HP Chromebox eszközt, illetve a meghatározott HP vékonyklienseket

közvetlenül a kijelző mögé csatlakoztathatja1. A beépített tápellátási és kábelrendező funkciókkal rendezetten
tarthatja munkaterületét.

Környezettudatos tervezés.
● Az ENERGY STAR®, TCO és EPEAT® Gold minősítésű intelligens, energiatakarékos és alacsony halogéntartalmú2

kialakításnak köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztását és a költségeit3.
További szolgáltatások
● Az 58,4 cm (23 hüvelyk) képátlójú, 1920 x1080 felbontású, 5 ezredmásodperc válaszidejű, 1000:1

kontrasztarányú kijelzőn élesen és tisztán, Full HD színminőségben jelenítheti meg a tartalmakat.4

● Értékes munkaterületet szabadíthat fel a 100 mm-es VESA rögzítési lehetőségeivel5, beleértve a HP állítható
dupla kijelzőállványt, amely két kijelzőnek ad helyet egyetlen állványon. Ha nincs szüksége állványra, válassza a
csak végpontként használható modellt5.

● A kifejezetten a kijelzőhöz tervezett lehetőségekkel5 teljes körű megoldást alakíthat ki.
● A HP Display Assistant szoftver segítségével saját munkaigényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét.
● Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését hároméves normál jótállás, stabil termékéletciklus és

legalább egyéves élettartam támogatja. A HP Care Pack szolgáltatások6 igénybevételével a normál korlátozott
jótállás által biztosított védelmet további lehetőségekkel bővítheti.
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HP ProDisplay P232 58,4 cm-es (23 hüvelykes) monitor Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám K7X31AA, K7X31AT, K7X31AS

Termékszín Fekete

Képernyőméret (átlós) 58,4 cm (23”)

Képernyő típusa TN LED-háttérvilágítással

Panel aktív területe 509,2 x 286,4 mm;

Megtekintési szög 170° vízszintes; 160° függőleges

Fényerő 250 cd/m²1

Kontrasztarány 1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus1

Válaszarány 5 ms be/ki1

Oldalarány 16:9

Natív felbontás 1920 x 1080

Támogatott felbontások 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480

Megjelenítési jellemzők Csillogásmentes; Nyelvválasztás; LED-es hátsó megvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható

Felhasználói vezérlők Menü; Mínusz („-”); Plusz („+”) /Forrás; OK/Auto; Tápellátás

Bemeneti jel 1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)

Bemeneti táp Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás Panel aktív területe: 509,2 x 286,4 mm; Energiafogyasztási adatok: 30 W (maximális), 24 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1920 x
1080

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
xMa)

54,86 x 18,5 x 40,83 cm

Méretek állvány nélkül (Szé x
Mé xMa)

54,86 x 5,5 x 34,63 cm

Súly 4 kg
(Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok Döntés: –5 és +22° között

Tanúsítvány ésmegfelelőség CE; CB; KC/KCC; NOM; ICES; TUV; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO tanúsítvány; VCCI; FCC; RCM; BSMI; MEPS –
Vietnam; MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; WEEE

Környezeti Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány

A doboz tartalma Váltóáramú tápkábel; VGA-kábel; DisplayPort-kábel; HP Display Assistant szoftver; CD (felhasználói útmutató, jótállás és illesztőprogramok)

Garancia 3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP ProDisplay P232 58,4 cm-es (23 hüvelykes) monitor

Tartozékok és szolgáltatások (nemmellékelt)

HP kettős kimenetű USB
grafikus adapter

Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s
grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0
B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.
Termékszám: C5U89AA

HP integrált Work Center
állvány ultravékony asztali
géphez és vékony klienshez

A HP integrált munkaközpontállvánnyal növelheti a termelékenység és a teljesítmény csökkentése nélkül növelheti az 
korlátozott mennyiségű asztali területet. A szabványos VESA-rögzítőkeretben egy HP Compaq 6005 Pro vagy egy 
8000-es sorozatú HP ultravékony asztali számítógép, illetve egy HP vékonykliensnek és a legtöbb HP 17–24 hüvelyk 

(43,18–60,96 cm) képátlójú LCD monitor elhelyezhető (a kompatibilitást ellenőrizheti a rövid termékleírásban).
Termékszám: E8H16AA

HP integrált munkaközpont
asztali mini számítógéphez
és vékonyklienshez

Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy 
kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő és egy HP asztali mini számítógép, HP vékonykliens 
vagy HP Chromebox  egyesítésével, és kényelmes elülső hozzáférést biztosít minden bemenethez.
Termékszám: G1V61AA

HP ProDisplay kiegészítő
állvány

Jobban kihasználhatja a kisméretű munkaterületeket a kedvező árú HP ProDisplay kiegészítő állvány segítségével, amely
egy kompakt asztali megoldás kialakítását teszi lehetővé egy HP ProDisplay monitor és a választott platform
összekapcsolásával.
Termékszám: J7V21AA

HP LCD hangszóró Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő
sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.
Termékszám: NQ576AA

HP 5 éves, normál, egy
munkanapon belüli,
helyszíni hardvertámogatás
monitorokhoz

A HP Care Pack szolgáltatások magasabb szolgáltatási szintekkel egészítik ki a jótállás hatókörét, így zavartalan és
nyugodt használatot biztosítanak.
Termékszám: U7935E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1A használatához HP gyorsrögzítő szükséges, amely külön vásárolható meg. A számítógépekkel és vékonykliensekkel való kompatibilitásra vonatkozó pontos információkat a termék QuickSpecs ismertetőjében találja.
2 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.
3EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.netfor webhelyen tekinthető meg.
4Minden működési adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adat; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.
5A kiegészítők külön vásárolhatók meg. A felszereléshez szükséges tartozékok külön vásárolhatók meg. A csak kijelzőegységből álló modell külön vásárolható meg.
6A HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A
szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletekért látogasson el a www.hp.com/go/cpc webhelyre. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a
vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási
feltételek, sem az adott HP termékhez kapott HP korlátozott jótállás.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
2 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors

Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat
Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További

információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegyei.
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