
Folheto de especificações

Monitor HP V19b

Supra todas as suas
necessidades diárias de
negócios a um preço acessível
com o monitor HP V19b de
18,5”. A dimensão compacta e
as opções de montagem
fornecem soluções eficientes
que economizam espaço.

Recursos de exibição nítidos
● Experimente visualizações nítidas e amplas dos seus processos de trabalho diários com uma

resolução HD 1366 x 768 e tempo de resposta de 5 ms em uma tela de 18.5” na diagonal.1

Local de trabalho simplificado
● Conecte um Desktop HP Mini diretamente ao monitor para criar um espaço de trabalho eficiente.

Use o padrão VESA de 100 mm para montar o monitor em uma parede ou braço.2

Conectividade fácil
● Conecte rapidamente seu dispositivo ao seu monitor com a porta VGA de fácil acesso.

Recursos
● Fique tranquilo, pois o seu investimento em TI é suportado por uma garantia padrão limitada de

um ano. Para estender sua proteção, selecione Serviços HP Care Pack opcionais.
● Libere espaço valioso na mesa e melhore a ergonomia; o padrão VESA de 100 mm integrado

suporta todos os acessórios HP Quick Release, incluindo o braço para um único monitor HP.
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Monitor HP V19b Tabela de especificações

Referência 2XM32AA

Tamanho da tela
(diagonal)

47 cm (18,5")

Tipo do visor TN com retroiluminação LED

Área Ativa do Painel 16.13 x 9.07 in; 40,98 x 23,04 cm

Ângulo de visualização 160° vertical; 170° horizontal

Brilho 200 cd/m² 1

Relação de contraste 600:1 estático 1

Tempo de resposta 5 ms cinza p/ cinza 1

Relação largura-altura 16:9

Resolução nativa HD (1366 x 768 a 60 Hz)

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

Características do visor Antirreflexo; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controles na tela; Rotação em pivô; Plug and Play; Programável pelo usuário

Controles do usuário Brilho; Controle de cor; Contraste; Sair; Controle de imagem; Informações; Idioma; Gerenciamento; Controle de energia; Controle de entrada; Controle de
menu

Sinal de entrada 1 VGA;

Potência de entrada Tensão de entrada 100 - 240 VCA

Consumo de energia 12 W (máximo), 10 W (típico), 0,5 W (estado de espera)

Dimensões com o
suporte (L × P × A)

17.42 x 13.04 x 6.66 in
44,24 x 33,14 x 16,93 cm

Dimensões sem o
suporte (L × P × A)

17,42 x 10,7 x 1,82”
44,24 x 27,18 x 4,62 cm

Peso 5,06 lb.
2.29 kg
Com base.

Funcionalidades
ergonômicas

Inclinação: -5º a +20°

Ambiental Vidro do monitor sem arsênio; Retroiluminação sem mercúrio

Conteúdo da caixa Cabo de alimentação CA; Documentação; Cabo VGA; Certificado de garantia

Veja avisos legais de isenção de responsabilidade importantes na última página
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Notas de rodapé demensagens
1 Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
2 Consulte o resumo de especificações do produto para ver a compatibilidade exata do PC, vendido separadamente. HP Quick Release necessário e vendido separadamente. Hardware de montagem vendido separadamente.
Opcionais vendidos separadamente.
3 Serviços HP Care Pack vendidos separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar, dependendo de sua localização geográfica. O serviço é iniciado na data de compra do
hardware. Restrições e limitações se aplicam. Acesse www.hp.com/go/cpc para obter mais informações. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço aplicáveis da HP, fornecidos ou indicados ao cliente no
momento da compra. O cliente pode ter direitos legais adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições de serviços HP ou pela garantia limitada HP
fornecida com o seu produto HP.
“4 Cada acessório vendido separadamente. Hardware de montagem vendido separadamente.”

Notas de rodapé das especificações técnicas
1 Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode variar para mais ou para menos.
2 Trava vendida separadamente.

Aprendamais em
hp.com

Receba atualizações
hp.com/go/getupdated
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