Erittäin ohut 58,4 cm:n (23") HP 2310ei,
WLED-taustavalaistu
Vihreä pukee sinua!

HP:n WLED-taustavalaistu litteä näyttö yhdistää modernin muotoilun
ja ympäristöystävälliset ominaisuudet näytössä, joka on kehitetty
suoriutumaan yrityksesi tarpeista.

Hoikkuus on in
Lävistäjältään 58,4 cm:n (23")
WLED-taustavalaistu HP 2310ei -LCD-näyttö on
yksi HP:n suurimmista ja ohuimmista
yritysnäytöistä, joka sisältää myös
ympäristöystävällisiä ominaisuuksia ja
toimintamäärityksiä, joista voi olla etua sekä
yrityksellesi että luonnolle.
’Go Green’ valkoisilla LED-valoilla
2310ei sisältää vähän virtaa kuluttavan WLED
(White Light Emitting Diode) -taustavalaistun
paneelin, josta on monia etuja. Ensinnäkään
WLEDit eivät sisällä elohopeaa, mikä poistaa
kyseisen aineen käytöstä aiheutuvat huolet. Lisäksi
WLED-valot kuluttavat tavallisesti vähemmän virtaa
kuin CCFL-valot, mikä auttaa vähentämään
energiankulutusta. WLEDit ovat myös yksitilaisia
komponentteja, minkä ansiosta ne ovat kestäviä ja
vähemmän alttiita ulkoisten iskujen aiheuttamille
vahingoille kuin CCFL-valot.
Tee vaikutus HP:n innovaatioiden avulla
Lisäksi HP 2310ei -näytölle on myönnetty
seuraavat sertifikaatit: • ENERGY STAR® 5.0
-hyväksyntä tarkoittaa, että näyttösi käyttää 25–60
% vähemmän sähköä kuin tavalliset mallit • EPEAT
® Gold -luokitukset varmistavat, että laite täyttää
korkeimmatkin ympäristöystävällisyyden
vaatimukset • TCO-näyttöjen 5.0-sertifiointi
varmistaa, että näyttö täyttää eräät maailman
kovimmat vaatimukset ympäristöystävällisyydestä,
kuvanlaadusta ja käyttöturvallisuudesta

Modernia, suorituskykyistä tekniikkaa
Näyttö tarjoaa muun muassa seuraavat tekniset
ominaisuudet: • Lävistäjältään 58,4 cm:n (23”)
näyttöalueen ansiosta useita sovelluksia voi pitää
samanaikaisesti avoinna • Erittäin ohut näyttö
vapauttaa arvokasta pöytätilaa • 16:9-kuvasuhde
ja Full HD -tarkkuus 1 (1 920 x 1 080) herättävät
kuvat henkiin • Vaikuttava dynaaminen 8 000
000 : 1 -kontrastisuhde 2 tarjoaa syvemmät
mustat, kirkkaammat valkoiset ja sulavat värit •
BrightView-paneelin tekniikka vähentää
heijastuksia ja parantaa luettavuutta kontrastista
tinkimättä • Laajan 170 asteen
vaakakatselukulman ansiosta näytön jakaminen
muiden kanssa on helpompaa • Kehittyneisiin Plug
and Play -liitäntöihin kuuluvat DVI ja DisplayPort
digitaalista videotukea varten
Tukea, johon voit luottaa
HP 2310ei -näytölle myönnetään yhden vuoden
rajoitettu takuu. Saatavilla on laaja valikoima
valinnaisia, laajennettuja huoltosuunnitelmia
(tarjonta vaihtelee alueen mukaan).
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TEKNISET TIEDOT
Paneelityyppi

Laajakuvainen TFT-aktiivimatriisinäyttö

Näyttöala

laajakuva 58,4 cm (23 tuumaa)

Katselukulma

170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

300 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1

Vasteaika

5 ms

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Sisääntulosignaali

DVI-D; DisplayPort

Virransyöttö

100–240 V AC, 50 tai 63 Hz

Virrankulutus

Enintään 28 W, normaali 22 W, valmiustila2 W

Mitat

jalustan kanssa:55,8 x 14,9 x 41,8 cm
ilman jalustaa:34,9 x 3,6 x 55,8 cm

Paino

4,3 kgjalustan kanssa

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5–+25 astetta; Kierto: +/- 180 astetta

Ympäristö

Käyttölämpötila:5–35 °C; Käyttökosteus:20–80 % RH

Varmenteet ja yhteensopivuus

TCO 5.0 -näytöt, ISO 13406-2 VDT -ohjeiden mukainen, CISPR-vaatimukset, VCCI-hyväksynnät, MIC-vaatimukset (Korea), CSA, ACA-hyväksyntä (Australia),
“GS”-merkintä, TUV-hyväksynnät, CE-merkintä, FCC-hyväksyntä, Microsoft® Windows® -sertifiointi (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP,
Windows Vista® Premium ja Windows 7), EPEAT® Gold

Takuu

Tuotetta suojaavat HP:n palvelut, joihin sisältyy yhden vuoden rajoitettu osia ja työtä koskeva vakiotakuu (1/1/0). Tietyt rajoitukset ja poissulkemiset ovat
voimassa.

1 HD-kuvien katseluun vaaditaan HD-sisältöä

2 Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
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Lisävarusteet ja palvelut

HP:n
USB-grafiikkasovitin

HP:llä on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit
täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaissuoritusta. HP:n huippukätevä
USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön yhdistämisen
samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten
samanaikaista käyttöä. Yhdellä sovittimella voi yhdistää kannettavan tai
pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla sovittimella voi yhdistää monta
näyttöä toisiinsa.
Tuotenumero: NL571AA

HP Business PC Security
turvalukko

Tämä kätevä laite varmistaa pöytätietokoneesi paikallaanpysyvyyden
lukitsemalla alustan kannen ja kiinnittämällä sen kiinnityspisteeseen.
Terässilmukkakaapeli on suunniteltu myös estämään näppäimistön, monitorin
ja muiden oheislaitteiden valtuuttamaton poistaminen.

Tuotenumero: PV606AA

HP DisplayPort
-kaapelisarja

Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön
DisplayPort-liittimeen.

Tuotenumero: VN567AA

3 vuotta, seuraavana
arkipäivänä,
suurkokonäyttö,
laitteistotuki

HP-laitteesi vaihtopalvelu on helppo hankkia ja sitä on helppoa käyttää.

Tuotenumero: U8320E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

