HP 2310ei 23"-es széles képernyős LCD
monitor
Zöldben minden tetszetősebb!

A HP WLED-háttérvilágítású panellel rendelkező monitora modern
kialakítást és környezetbarát funkciókat ötvöz a vállalkozás
igényeinek kielégítése érdekében.

A karcsú a divat
A HP 2310ei 58,4 cm-es (23"-es) képátlójú
WLED-háttérvilágítású LCD monitora a HP egyik
legnagyobb és legvékonyabb üzleti kijelzője,
amely a környezetbarát funkcióknak és
teljesítményértékeknek köszönhetően a vállalkozás
és a környezet számára egyaránt előnyös.
Környezetbarát fehér LED-ek
A 2310ei kis fogyasztású WLED (fehér
fénykibocsátó diódás) háttérvilágítású panelt
tartalmaz, amely számos előnyt nyújt. Először is a
WLED panelekben nincs higany, ami kizárja az
ennek az anyagnak a használatával kapcsolatos
problémákat. Másodszor a WLED panelek
jellemző energiafogyasztása kisebb a CCFL
panelekénél, ezáltal hozzájárulnak az
energiaterhelés csökkentéséhez. Végül a WLED
panelek félvezető alapú alkatrészeket
tartalmaznak, így tartósak és a CCFL paneleknél
jobban ellenállnak a külső megrázkódtatások
okozta károsodásnak.
A HP újdonságai hatásos eredményeket
biztosítanak
A HP 2310ei a következő tanúsítványokat nyerte
el: • Az ENERGY STAR® 5.0 minősítés azt
mutatja, hogy a kijelző a szokásos típusoknál
25–60%-kal kevesebb elektromos energiát
fogyaszt • Az EPEAT ® Gold fokozat garantálja,
hogy a megvásárolt eszköz a legmagasabb szintű
környezetvédelmi követelményeknek is megfelel •
A TCO Displays 5.0 tanúsítvány igazolja, hogy a
kijelző megfelel bizonyos legszigorúbb nemzetközi
előírásoknak a környezetvédelem, a képminőség
és a felhasználói biztonság területén

Teljesítőképes modern technológia
A monitor műszaki adatai többek között a
következőkre terjednek ki: • A 58,4 cm-es (23”-es)
képátlójú látható képterület több alkalmazás
egyidejű megnyitását teszi lehetővé • A rendkívül
vékony monitorfejegység értékes asztali területet
szabadít fel • A 16:9 képarány és a teljes HD
felbontás 1 (1920 x 1080) életre kelti a képeket •
A meggyőző 8 000 000:1 dinamikus
kontrasztarány 2 teltebb feketéket, fényesebb
fehéreket és kifinomult színeket biztosít • A
BrightView paneltechnológia a jobb olvashatóság
érdekében minimálisra csökkenti a csillogást, a
kontrasztot azonban nem csökkenti • A széles,
170°-os vízszintes betekintési szögek révén a
képernyő könnyebben megosztható másokkal • A
fejlett "plug and play" bemenetek DVI és
DisplayPort csatlakozókat is tartalmaznak a
digitális videó támogatásához
Megbízható támogatás
A HP 2310ei egyéves korlátozott garanciával
rendelkezik. Az opcionális szervizkonstrukciók
széles választéka további garanciális
lehetőségeket kínál (a konstrukciók területenként
változnak).
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SPECIFIKÁCIÓK
Paneltípus

Széles képarányú, aktív mátrixos TFT

Látható képterület

58,4 cm-es (23"-es) széles képernyő

Megtekintési szög

170° vízszintes; 160° függőleges

Fényerő

300 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1

Válaszidő

5 ms

Natív felbontás

1920 x 1080

Bemeneti jel

DVI-D; DisplayPort

Bemeneti táp

100–240 V~, 50 vagy 63 Hz

Energiafogyasztás

28 W maximális, 22 W jellemző, készenlét2 W

Méretek

talppal együtt:55,8 x 14,9 x 41,8 cm
talp nélkül:34,9 x 3,6 x 55,8 cm

Súly

4,3 kgtalppal együtt

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 és +25 fok között; Forgatás: ± 180 fok

Környezeti

Működési hőmérséklet:5–35 °C; Működési páratartalom:20–80% relatív páratartalom

Tanúsítvány és megfelelőség

TCO 5.0 megjelenítők, ISO 13406-2 VDT szabályozás jóváhagyás, CISPR előírások, VCCI jóváhagyások, MIC (koreai) előírások, CSA, ausztrál ACA
jóváhagyás, „GS” jelölés, TÜV jóváhagyások, CE jelölés, FCC jóváhagyás, Microsoft® Windows® tanúsítvány (Microsoft Windows 2000, Microsoft
Windows XP, Windows Vista® Premium és Windows 7), EPEAT® Gold

Garancia

Védelem a HP-tól, benne 1 éves alkatrészekre és 1 éves javításra (1/1/0) vonatkozó, szabványos korlátozott garancia. A szolgáltatásra bizonyos
korlátozások és kivételek vonatkoznak.

1 HD-képek megtekintéséhez HD-tartalom szükséges

2 Valamennyi teljesítményérték a HP alkatrészgyártói által megadott jellemző értéket képviseli, a tényleges teljesítmény ettől felfelé és lefelé is eltérhet

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors
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Tartozékok és szolgáltatások

HP USB grafikus
adapter

A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes
élmény fokozásához tervezett terméket kínál (mindegyik külön vásárolható
meg). A szuperkicsi méretű HP USB grafikus adapter lehetővé teszi
legfeljebb hat kijelző egyidejű csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több,
egyidejűleg megnyitott alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel
egy noteszgép vagy személyi számítógép és egy második monitor köthető
össze, míg több adapterrel számos kijelző csatlakoztatható egymáshoz.
Termékszám: NL571AA

HP Business PC
biztonsági zár

Ez a praktikus eszköz a váz fedelének lezárásával és szilárd ponthoz
rögzítésével biztosítja, hogy asztali PC-je ott marad, ahol hagyta. Az acél
kábelhurok a billentyűzet, monitor és a perifériák illetéktelenek általi
eltulajdonítását is megakadályozni hivatott .

Termékszám: PV606AA

HP DisplayPort
kábelkészlet

A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor
DisplayPort csatlakozójába köthető.

Termékszám: VN567AA

3 év következő
munkanapi Nagy
monitor,
hardvertámogatás

Egyszerűen megvásárolható és használható helyszíni hardverjavítási
szolgáltatás a HP termékhez.

Termékszám: U8320E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

