HP 2310ei 58,4-cm (23-inch) ultraplat WLED
backlit
Met groen komt u goed voor de dag!

HP's WLED backlit-scherm combineert een eigentijds design met
milieukenmerken in een elegante monitor die ideaal is voor uw kleine
bedrijf.

Dun is in.
De HP 2310ei 58,4-cm (23-inch) diagonale WLED
backlit LCD-monitor is een van HP's grootste en
dunste monitoren voor de zakelijke markt met
milieukenmerken en prestatiespecificaties die goed
zijn voor uw bedrijf en het milieu.
Groen werken met witte LED's
De 2310ei bevat een WLED (white light emitting
diode) backlit-scherm dat diverse voordelen biedt.
Ten eerste bevatten WLED's geen kwik, zodat u
zich geen zorgen hoeft te maken over het gebruik
van deze stof. Bovendien verbruiken WLED's
gemiddeld minder stroom dan CCFL's, waardoor
uw energieverbruik daalt. Tenslotte zijn WLED's
solid state componenten, die langer meegaan en
beter bestand zijn tegen externe schokken dan
CCFL's.
HP innovaties maken verschil
De HP 2310ei heeft de volgende certificeringen: •
Een ENERGY STAR® 5.0-kwalificatie betekent dat
het scherm 25–60% minder elektriciteit gebruikt
dan standaardmodellen • EPEAT ®
Gold-kwalificatie waarborgt dat het scherm aan
de hoogste milieucriteria voldoet • Een TCO
Displays 5.0-certificering bevestigt dat het scherm
aan een aantal van de strengste eisen voor
milieu-impact, weergavekwaliteit en
gebruikersveiligheid voldoet

Moderne technologie die werkt
De technische specificaties van deze monitor
omvatten: • Een zichtbaar beeldvlak van 58,4 cm
(23 inch) waarop verschillende applicaties tegelijk
geopend kunnen worden • Een zeer dunne
monitor die weinig kostbare bureauruimte inneemt
• Een 16:9 aspectratio en full HD resolutie 1
(1920 x 1080) die beelden tot leven brengt • Een
indrukwekkende 8.000.000:1 dynamische
contrastratio 2 voor diep zwart, helder wit en
subtiele kleuren • BrightView technologie met
minimale reflectie voor een goed afleesbaar
scherm met een hoog contrast • Brede
inkijkhoeken van 170° om uw scherm gemakkelijk
met anderen te delen • Geavanceerde
plug-en-play DVI- en DisplayPort-ingangen voor
digitale video-ondersteuning
Support waarop u kunt rekenen
De HP 2310ei wordt ondersteund met één jaar
garantie. Extra dekking is leverbaar via een breed
scala aan optionele uitgebreide serviceopties
(opties variëren per regio).
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SPECIFICATIES
Type paneel

Breedbeeld actieve-matrix TFT

Zichtbaar beeldgebied

58,4-cm (23-inch) breedbeeld

Beeldhoek

170° horizontaal; 160° verticaal

Helderheid

300 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1

Responssnelheid

5 ms

Standaardresolutie

1920 x 1080

Invoersignaal

DVI-D; DisplayPort

Ingangsspanning

100 tot 240 V, 50 of 63 Hz

Stroomverbruik

Max 28 Watt, gem 22 Watt, standby2 W

Afmetingen

met voet:55,8 x 14,9 x 41,8 cm
zonder voet:34,9 x 3,6 x 55,8 cm

Gewicht

4,3 kgmet voet

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 graden tot +25 graden; Draaien: ± 180 graden

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf:5 °C tot 35 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:20 tot 80% rel

Certificering en compatibiliteit

TCO 5.0 schermen, ISO 13406-2 VDT-goedkeuring, CISPR-vereisten, VCCI-goedkeuring, MIC-vereisten (Korea), CSA, Australië ACA- goedkeuring, "GS"-merk,
TÜV-goedkeuring, CE-merk, FCC-goedkeuring, Microsoft® Windows®-certificering (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista®
Premium en Windows 7), EPEAT® Gold

Garantie

Ondersteund door HP met 1 jaar standaardgarantie op onderdelen en arbeid (1/1/0). Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

1 HD content is vereist voor de weergave van HD beelden

2 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor HP producten
en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische
of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Microsoft en Windows zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of anderen landen. Windows Vista is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van
Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid.

4AA1-2249NLE. Juli 2010

HP 2310ei 58,4-cm (23-inch) ultraplat WLED
backlit

Accessoires en services

HP USB grafische
adapter

HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als
aanvulling op onze monitoren, om uw computer nog prettiger te gebruiken.
De super-compacte HP USB grafische adapter maakt het mogelijk tot zes
schermen tegelijk aan te sluiten om de productiviteit te verhogen en te
multi-tasken met verschillende geopende applicaties. Gebruik één adapter
als aansluiting tussen een notebook of desktop pc en een tweede monitor of
meerdere adapters om diverse schermen op elkaar aan te sluiten.
Bestelnr.: NL571AA

HP Business pc
veiligheidsslot

Dit handige apparaat zorgt dat uw desktop pc blijft waar hij is: het
vergrendelt de behuizing en zet deze vast aan een ankerpunt. De stalen
kabel voorkomt ongewenste verwijdering van toetsenbord, monitor en
randapparaten.

Bestelnr.: PV606AA

HP DisplayPort kabelkit

Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan
op een DisplayPort-connector op een monitor.

Bestelnr.: VN567AA

3 jaar, volgende
werkdag voor grote
monitor, HW support

Een gemakkelijk aan te schaffen en te gebruiken onsite
hardwarereparatieservice voor uw HP product.

Bestelnr.: U8320E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

