HP 2310ei 58,4 cm (23") ultratynn bakbelyst
WLED
Du ser bra ut i grønt!

HPs WLED bakbelyste skjerm blander moderne design og
miljøvennlige funksjoner i en skjerm som er bygd for å håndtere dine
forretningsbehov.

Tynn er in
HP 2310ei, 58,4 cm (23”) diagonalt WLED
bakbelyst LCD-skjerm er en av HPs største og
tynneste moderne kontorskjermer som også har
miljøfunksjoner og ytelsesspesifikasjoner som både
bedriften og miljøet drar nytte av.
"Bli grønn" med hvite LEDer
2310ei har en WLED (white light emitting diode)
bakbelyst skjerm med lavt strømforbruk, som har
flere fordeler. For det første inneholder ikke
WLED-er kvikksølv, slik at man slipper å bekymre
seg over bruken av dette stoffet. For det andre
forbruker WLEDer vanligvis mindre strøm enn
CCFLer, noe som kan hjelpe med å redusere
energiforbruket. Og WLED-er er også
halvlederkomponenter, noe som gjør dem
holdbare og mer motstanddyktige enn CCFL-er
mot skader forårsaket av støt.

Moderne teknologi som gir resultater
Denne skjermen har tekniske spesifikasjoner som
omfatter: • Et 58,4 cm (23”) diagonalt
visningsområde som gjør det mulig å ha flere
programmer åpne samtidig • En ekstermt tynn
skjerm som frigir verdifull plass på skrivebordet •
Sideforhold på 16:9 og full HD-oppløsning 1
(1920 x 1080) gir liv til bildene • Et imponerende
dynamisk kontrastforhold på 8 000 000:1 2 lager
dypere svart, klarere hvitt og fine farger •
BrightView-teknologi minimerer gjenskinn for å
forbedre lesbarheten uten å redusere kontrasten •
Brede horisontale visningsvinkler på 170° gjør det
enklere å dele skjermbildet med andre • Avansert
plug-and-play-tilkoblinger inkluderer DVI og
DisplayPort for digital videostøtte

Kundestøtte du kan stole på
HP 2310ei leveres med ett års begrenset garanti.
Ekstra dekning er tilgjengelig gjennom et bredt
HPs nyvinninger har betydning
HP 2310ei har også følgende sertifiseringer: • En utvalg av utvidede tilleggsserviceplaner (planene
ENERGY STAR® 5.0-kvalifisering betyr at skjermen varierer fra region til region).
bruker 25 – 60 % mindre strøm enn
standardmodeller • EPEAT ® Gold-rangeringer
sikrer at investeringen oppfyller de høyeste
kriteriene for miljøansvarlighet • En TCO Displays
5.0-sertifisering bekrefter at skjermen oppfyller
verdens strengeste krav for miljøansvarlighet,
bildekvalitet og brukersikkerhet
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SPESIFIKASJONER
Paneltype

Bred, aktiv matrise TFT-skjerm

Visningsområde

48,3 cm (23") widescreen

Visningsvinkel

170° horisontal; 160° vertikal

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1

Responshastighet

5 ms

Innebygd oppløsning

1920 x 1080

Inngangssignal

DVI-D; DisplayPort

Inngangsstrøm

100 til 240 V vs, 50 eller 63 Hz

Strømforbruk

28 W maksimum, 22 W typisk, ventemodus2 W

Mål

med fot:55,8 x 14,9 x 41,8 cm
uten fot:34,9 x 3,6 x 55,8 cm

Vekt

4,3 kgmed fot

Ergonomiske funksjoner

Vipp: - 5 grader til + 25 grader; Sving: +/- 180 grader

Miljømessig

Temperatur ved drift:5° C til 35° C; Fuktighet ved drift:20 til 80 % RF

Sertifisering og overholdelse av lover TCO 5.0 Displays, ISO 13406-2 VDT Guidelines-godkjenning, CISPR-krav, VCCI-godkjenninger, MIC-krav (Korea), CSA, australsk ACA-godkjenning,
og forskrifter
"GS"-merke, TUV-godkjenninger, CE-merket, FCC-godkjenning, Microsoft® Windows®-sertifisering (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP og
Windows Vista® Premium og Windows 7), EPEAT® Gold

Garanti

Beskyttet av HP, inkludert en 1 års begrenset standardgaranti med deler og arbeid (1/1/0). Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.

1 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder

2 Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være høyere eller lavere

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/monitors
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Tilbehør og tjenester

HP USB-grafikkort

HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å
utfylle skjermene dine og forbedre den generelle
databehandlingsopplevelsen. Den svært kompakte HP USB-grafikkadapteren
muliggjør tilkobling av opptil seks skjermer samtidig slik at du kan øke
produktiviteten og utføre flere oppgaver i flere åpne programmer. Bruk én
adapter til å lage bro mellom en bærbar eller stasjonær PC og en skjerm
nummer to, eller bruk flere adaptere til å koble flere skjermer til hverandre.
Produktnummer: NL571AA

HP Business PC Security
Lock

Denne praktiske enheten sørger for at den stasjonære PC-en kan stå akkurat
der den er ved å låse kabinettdekselet og feste det til et forankringspunkt.
Ringkabelen av stål skal også forhindre ulovlig fjerning av tastatur, skjerm og
alle periferienheter.

Produktnummer: PV606AA

HP DisplayPort-kabelsett

Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en
DisplayPort-kontakt på en skjerm.

Produktnummer: VN567AA

3 år maskinvarestøtte
for stor skjerm, neste
virkedag

Tilbyr en lett tilgjengelig, brukervennlig maskinvarereparasjonstjeneste på
stedet for HP-produktet.

Produktnummer: U8320E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

