HP 2310ei 58,4 cm (23") ultraslank WLED
med bagbelysning
Grønt klæder dig!

HP’s bagbelyste WLED-skærme kombinerer et moderne design og
miljømæssige egenskaber i en skærm, der er bygget til at håndtere
dine forretningsmæssige krav.

Tynd er in
Den bagbelyste HP 2310ei, 58,4 cm (23")
(diagonalt) WLED LCD-skærm er en af HP's største
og tyndeste forretningsskærme, der har
miljømæssige egenskaber og
ydelsesspecifikationer, som både virksomheden og
miljøet nyder godt af.

Moderne teknologi med høj ydelse
Denne skærm har bla. følgende tekniske
specifikationer: • Et 58,4 cm (23") (diagonalt)
betragtningsområde, der gør det muligt at have
flere programmer åbne samtidig • En ekstrem tynd
skærm, der giver mere plads på bordet •
16:9-billedformat og fuld HD opløsning 1 (1920 x
1080) giver liv til billederne • Et imponerende
Bliv "grøn" med hvide LED'er
2
2310ei har et bagbelyst WLED-panel (White Light 8.000.000:1 dynamisk kontrastforhold giver
dybere sort, lysere hvid og bløde farver •
Emitting Diode), som giver flere fordele. For det
BrightView-panelteknologi minimerer genskin, så
første indeholder WLED'er ikke kviksølv, så man
undgår dette. For det andet bruger WLED'er typisk skærmen er nemmere at læse uden at reducere
kontrasten • Brede 170° vandrette
mindre strøm end CCFL'er, hvilket er med til at
betragtningsvinkler gør det nemmere at dele
sænke energiforbruget. Endelig er WLED'er solid
skærmen med andre • Avanceret plug and
state komponenter, hvilket gør dem mere holdbar
play-tilslutning, inklusive DVI og DisplayPort til
og modstandsdygtige over for eksterne stød end
understøttelse af digital video
CCFL'er.
HP-innovationer er med til at gøre indtryk
HP 2310ei har følgende egenskaber: • ENERGY
STAR® 5.0-mærkningen betyder, at skærmen
bruger fra 25–60% mindre strøm end
standardmodeller • EPEAT ® Gold-ratings gør, at
din investering opfylder de højeste miljømæssige
ydelseskriterier • TCO Displays 5.0-certificering
bekræfter, af skærmen opfylder nogen af verdens
strengeste krav, hvad angår miljø, billedkvalitet
samt brugersikkerhed

Support du kan stole på
HP 2310ei leveres med 1 års begrænset garanti.
Der fås yderligere dækning via en række ekstra
serviceplaner (varierer fra land til land).

HP 2310ei 58,4 cm (23") ultraslank WLED
med bagbelysning

SPECIFIKATIONER
Paneltype

Bred active matrix TFT

Synligt billedområde

58,4 cm (23") bred skærm

Synsvinkel

170° vandret; 160° lodret

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1

Opdateringshastighed

5 ms

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Indgangssignal

DVI-D; DisplayPort

Indgangsstrøm

100 til 240 VAC, 50 til 63 Hz

Strømforbrug

Maks. 28 watt, typisk 22 watt, standby2 W

Mål

med fod:55,8 x 14,9 x 41,8 cm
uden fod:34,9 cm x 3,6 cm x 55,8 cm

Vægt

4,3 kgmed fod

Ergonomiske egenskaber

Hældning: - 5 grader til + 25 grader; Drejning: ± 180 grader

Miljømæssigt

Driftstemperatur:5° C til 35° C; Luftfugtighed ved drift:20% til 80% relativ luftfugtighed

Certificering og overensstemmelser

TCO 5.0 skærme, godkendelse i henhold til ISO 13406-2 VDT-retningslinjer, CISPR-krav, VCCI-godkendelser, MIC-krav (koreansk), CSA, australsk
ACA-godkendelse, "GS"-mærke, TUV-godkendelser, CE-mærkning, FCC-godkendelse, Microsoft® Windows®-certificering (Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows XP, Windows Vista® Premium, og Windows 7), EPEAT® Gold

Garanti

Beskyttet af HP, 1 års begrænset standardgaranti med reservedele og arbejdskraft (1/1/0). Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

1 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder

2 Alle ydelsesspecifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
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Tilbehør og services

HP USB-grafikadapter

HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til
vores skærme. Den superkompakte HP USB grafikadapter gør det muligt at
tilslutte op til 6 skærme på en gang, så produktiviteten øges, idet man kan
have flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller
stationær pc og en ekstra skærm, eller brug flere adaptere til at forbinde
flere skærme med hinanden.
Produktnummer: NL571AA

HP Business pc
sikkerhedslås

Denne enhed sikrer, at desktop-pc'en ikke bliver fjernet. Kabinettets låg låses
og fæstnes ved et forankringspunkt. Stålkablet er designet således, at
tastatur, skærm og periferiudstyr ikke kan fjernes af uvedkommende.

Produktnummer: PV606AA

HP DisplayPort-kabelkit

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et
DisplayPort-stik på en skærm.

Produktnummer: VN567AA

3 års HW-support
næste hverdag for stor
skærm

En onsite hardware reparationsservice til dit HP-produkt som er nem at købe
og nem at bruge.

Produktnummer: U8320E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

