Οθόνη HP 2310ei Ultra-Slim 58,4 cm (23")
με οπισθοφωτισμό WLED
Το πράσινο σας ταιριάζει!

Η οθόνη HP με οπισθοφωτισμό WLED συνδυάζει μοντέρνα σχεδίαση
και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και έχει σχεδιαστεί για να
καλύπτει τις επιχειρησιακές σας ανάγκες.

Οι λεπτές οθόνες είναι in
Η οθόνη LCD HP 2310ei, με διαγώνιο 58,4 cm
(23”) και οπισθοφωτισμό WLED, είναι μία από τις
μεγαλύτερες και λεπτότερες επαγγελματικές οθόνες
HP, η οποία διαθέτει επίσης περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά και προδιαγραφές απόδοσης από
τα οποία επωφελούνται τόσο η επιχείρησή σας όσο
και το περιβάλλον.
Πράσινη τεχνολογία με λευκές ενδεικτικές λυχνίες
Η οθόνη 2310ei διαθέτει οπισθοφωτισμό WLED
(δίοδος εκπομπής λευκού φωτός) χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας που παρέχει πολλά
πλεονεκτήματα. Οι λυχνίες WLED δεν περιέχουν
υδράργυρο, εξαλείφοντας έτσι την ανησυχία για τη
χρήση αυτής της ουσίας. Επίσης, οι λυχνίες WLED
καταναλώνουν κατά κανόνα λιγότερη ενέργεια από
τους λαμπτήρες CCFL, μειώνοντας έτσι το
ενεργειακό σας αποτύπωμα. Τέλος, ως στοιχεία
στερεάς κατάστασης, οι λυχνίες WLED διαρκούν
περισσότερο και είναι πιο ανθεκτικές στις φθορές
από εξωτερικούς κραδασμούς από τους λαμπτήρες
CCFL.
Οι καινοτομίες της HP εντυπωσιάζουν
Η οθόνη HP 2310ei διαθέτει τις παρακάτω
πιστοποιήσεις: • Η πιστοποίηση ENERGY STAR®
5.0 σημαίνει ότι η οθόνη σας καταναλώνει από 25
έως 60% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα
τυπικά μοντέλα. • Η αξιολόγηση EPEAT ® Gold
διασφαλίζει ότι η επένδυσή σας πληροί τα κριτήρια
του υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικής
απόδοσης. • Η πιστοποίηση TCO Displays 5.0
επιβεβαιώνει ότι η οθόνη πληροί ορισμένες από τις
αυστηρότερες απαιτήσεις σχετικά με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την ποιότητα εικόνας
και την ασφάλεια του χρήστη.

Σύγχρονη τεχνολογία που αποδίδει
Αυτή η οθόνη διαθέτει τεχνικές προδιαγραφές
όπως: • Ορατή περιοχή εικόνας με διαγώνιο 58,4
cm (23”) που σας παρέχει τη δυνατότητα να
ανοίγετε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα • Ιδιαίτερα
λεπτή οθόνη που εξοικονομεί πολύτιμο χώρο στο
γραφείο σας • Αναλογία εικόνας 16:9 και
ανάλυση Full HD 1 (1920 x 1080) που κάνουν τις
εικόνες να φαίνονται ζωντανές • Εντυπωσιακή
αναλογία δυναμικής αντίθεσης 8.000.000:1 2
που δημιουργεί βαθύτερο μαύρο, φωτεινότερο
λευκό και διακριτικά χρώματα • Τεχνολογία
BrightView που μειώνει το θάμπωμα και βελτιώνει
τη δυνατότητα ανάγνωσης χωρίς να μειώνει την
αντίθεση • Ευρεία γωνία οριζόντιας θέασης 170°
που διευκολύνει την κοινή χρήση της οθόνης με
άλλους • Προηγμένες είσοδοι συνδεσιμότητας
plug and play, συμπεριλαβανομένων εισόδων DVI
και DisplayPort για υποστήριξη ψηφιακής εικόνας
Αξιόπιστη υποστήριξη
Η οθόνη HP 2310ei συνοδεύεται από
περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Διατίθεται
πρόσθετη κάλυψη από ποικίλα προαιρετικά
προγράμματα βελτιωμένων υπηρεσιών (τα
προγράμματα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή).
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τύπος οθόνης

Active matrix TFT ευρείας προβολής

Ορατή περιοχή

Ευρεία οθόνη 58,4 cm (23")

Γωνία θέασης

170° οριζόντια, 160° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

300 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1000:1

Ταχύτητα απόκρισης

5 ms

Εγγενής ανάλυση

1920 x 1080

Σήμα εισόδου

DVI-D, DisplayPort

Ισχύς εισόδου

100 έως 240 VAC, 50 ή 63 Hz

Κατανάλωση ισχύος

28 W μέγιστη, 22 W τυπική, αναμονή2 W

Διαστάσεις

με βάση:55,8 x 14,9 x 41,8 cm
χωρίς βάση:34,9 x 3,6 x 55,8 cm

Βάρος

4,3 kgμε βάση

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 μοίρες έως +25 μοίρες. Περιστροφή: +/- 180 μοίρες

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία λειτουργίας:5 έως 35 °C; Υγρασία λειτουργίας:20 έως 80% RH

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Οθόνες TCO 5.0, έγκριση οδηγιών ISO 13406-2 VDT, απαιτήσεις CISPR, εγκρίσεις VCCI, απαιτήσεις MIC (Κορέα), CSA, έγκριση ACA για την Αυστραλία,
σήμανση GS, εγκρίσεις TUV, σήμανση CE, έγκριση FCC, πιστοποίηση Microsoft® Windows® (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows
Vista® Premium και Windows 7), EPEAT® Gold

Εγγύηση

Προστασία από την HP που περιλαμβάνει βασική περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για εξαρτήματα και εργασία (1/1/0). Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και
εξαιρέσεις.

1 Για προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD. 2 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Προσαρμογέας
γραφικών USB HP

Η HP παρέχει προαιρετικά προϊόντα (πωλούνται ξεχωριστά) σχεδιασμένα να
συμπληρώνουν τις οθόνες μας και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία
χρήσης υπολογιστή. Η εξαιρετικά συμπαγής κάρτα γραφικών HP USB παρέχει
τη δυνατότητα σύνδεσης έως έξι οθονών ταυτόχρονα ώστε να σας βοηθήσει
να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας και να κάνετε πολλές εργασίες
ταυτόχρονα σε πολλές ανοιχτές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε έναν
προσαρμογέα για να συνδυάσετε έναν φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή και
μια δεύτερη οθόνη ή χρησιμοποιήστε πολλαπλούς προσαρμογείς για να
συνδέσετε διάφορες οθόνες μεταξύ τους.
Αριθμός προϊόντος: NL571AA

Κλειδαριά ασφαλείας
HP Business PC

Αυτή η εύχρηστη συσκευή διασφαλίζει την ακινητοποίηση του desktop PC
κλειδώνοντας το κάλυμμα του σκελετού και ασφαλίζοντάς το σε σταθερό
σημείο. Το ατσάλινο καλώδιο έχει επίσης σχεδιαστεί, ώστε να αποτρέπει τη μη
εξουσιοδοτημένη αφαίρεση του πληκτρολογίου, της οθόνης και όλων των
περιφερειακών.
Αριθμός προϊόντος: PV606AA

Κιτ καλωδίου HP
DisplayPort

Συνδέει μια υποδοχή DisplayPort ενός επαγγελματικού επιτραπέζιου
υπολογιστή HP με την υποδοχή DisplayPort μιας οθόνης.

Αριθμός προϊόντος: VN567AA

3 έτη υποστήριξη
υλικού μεγάλης οθόνης
την επόμενη εργάσιμη
ημέρα

Προσφέρει υπηρεσία επιτόπου επισκευής υλικού για το προϊόν HP, την οποία
μπορείτε να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε εύκολα.

Αριθμός προϊόντος: U8320E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

