HP 2310ei retroiluminação WLED Ultra-Slim
de 58,4 cm (23 pol.)
Vai ficar bem de verde!

O monitor com retroiluminação WLED da HP combina um design
contemporâneo e características ambientais num monitor concebido
para responder às exigências da sua empresa.

O fino é moda
O monitor LCD HP 2310ei, com retroiluminação
WLED, de 58,4 cm (23 pol.) na diagonal é um
dos maiores e mais finos monitores empresariais
da HP que inclui também características
ambientais e especificações de desempenho que
podem beneficiar a sua empresa e o ambiente.
"Go Green" com LED brancos
O 2310ei incorpora um ecrã com retroiluminação
WLED (díodo emissor de luz branca) de baixo
consumo,com vários benefícios. Em primeiro
lugar, os WLED não contêm mercúrio, o que
elimina a preocupação com a utilização desta
substância. Para além disso, os WLED consomem
normalmente menos energia do que CCFL, o que
pode ajudar a reduzir a sua pegada energética.
Por fim, os WLED são também componentes de
estado sólido, o que os torna duráveis e mais
resistentes a danos causados por impactos
exteriores do que os CCFL.

Tecnologia moderna com desempenho
Este monitor proporciona especificações técnicas
que incluem: • Uma área de visualização de 58,4
cm (23 pol.) na diagonal possibilita a abertura de
várias aplicações ao mesmo tempo • Um monitor
extremamente fino liberta espaço de secretária
valioso • Uma proporção 16:9 e resolução full
HD 1 (1920 x 1080) dão vida às imagens • Uma
impressionante relação de contraste dinâmico de
8.000.000:1 2 cria pretos mais profundos,
brancos mais brilhantes e cores mais delicadas •
A tecnologia de ecrã BrightView minimiza a
luminosidade para melhorar a legibilidade sem
reduzir o contraste • Amplos ângulos de
visualização de 170° na horizontal facilita a
partilha de ecrãs com outros • Entradas de
conectividade plug and play avançadas incluem
DVI e DisplayPort para suporte de vídeo digital

Suporte em que pode confiar
O HP 2310ei é fornecido com uma garantia
limitada de um ano. Está disponível uma
As inovações HP ajudam a impressionar
cobertura adicional de uma vasta gama de
O HP 2310ei conquistou também as seguintes
certificações: • Uma qualificação ENERGY STAR® planos de assistência opcionais melhorados (os
planos podem variar consoante a região).
5.0 significa que o seu ecrã consome entre 25 e
60% menos electricidade do que os modelos
padrão • A classificação EPEAT ® Gold assegura
que o seu investimento cumpre o mais elevado
nível de critérios de desempenho ambiental •
Uma certificação TCO Displays 5.0 confirma que
o ecrã cumpre algumas das mais rígidas
exigências mundiais de impacto ambiental,
qualidade de imagem e segurança do utilizador

HP 2310ei retroiluminação WLED Ultra-Slim
de 58,4 cm (23 pol.)

ESPECIFICAÇÕES
Tipo de painel

Matriz de TFT panorâmica activa

Área de imagem visualizável

Ecrã panorâmico de 58,4 cm (23 pol.)

Ângulo de visualização

170° na horizontal; 160° na vertical

Luminosidade

300 cd/m²

Relação de contraste

1000:1

Taxa de resposta

5 ms

Resolução nativa

1920 x 1080

Sinal de entrada

DVI-D; DisplayPort

Potência de entrada

100 a 240 V CA, 50 ou 63 Hz

Consumo de energia

28 W no máximo, 22 W normal, em espera2 W

Dimensões

com base:55,8 x 14,9 x 41,8 cm
sem base:34,9 x 3,6 x 55,8 cm

Peso

4,3 kgcom base

Funcionalidades ergonómicas

Inclinação: de - 5 graus até + 25 graus; Rotação: +/- 180 graus

Ambientais

Temperatura de funcionamento:5° C até 35 °C; Humidade de funcionamento:20 a 80% HR

Certificação de conformidade

TCO 5.0 Displays, Aprovação normas ISO 13406-2 VDT, Requisitos CISPR, Aprovações VCCI, Requisitos MIC (Coreia), CSA, Aprovação ACA australiana,
Marca "GS", Aprovações TUV, Marca CE, Aprovação FCC, Certificação Microsoft® Windows® (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP,
Windows Vista® Premium e Windows 7), EPEAT® Gold

Garantia

Protegido pela HP, incluindo garantia limitada padrão de 1 ano para peças e 1 ano para mão-de-obra (1/1/0). Aplicam-se determinadas restrições e
limitações.

1 Conteúdo HD necessário para ver imagens HD

2 Todas as especificações de desempenho representam as especificações normais fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/monitors
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de 58,4 cm (23 pol.)

Acessórios e Serviços

Adaptador Gráfico
USB HP

A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos
separadamente) concebidos para completar os nossos monitores e
aumentar a experiência de computação de forma geral. O Adaptador de
Gráficos super-compact HP USB permite a ligação de até seis monitores em
simultâneo para o ajudar a aumentar a produtividade e partilhar tarefas
entre várias aplicações abertas. Utilize um adaptador para ligar um
notebook ou computador de secretária e o segundo monitor ou utilize vários
adaptadores para ligar vários visores entre si.
Número do produto: NL571AA

Cadeado de
Segurança PC HP
Business

Este prático dispositivo garante que o seu PC de secretária permaneça
exactamente onde está, bloqueando a tampa do chassis e fixando-o num
ponto de ancoragem. O cabo de aço também foi concebido de forma a
impedir a remoção não autorizada do teclado, monitor e todos os
periféricos.
Número do produto: PV606AA

Kit de Cabo
DisplayPort HP

Liga um conector de porta de visualização de um computador Desktop
Business HP a um conector de porta de visualização de um monitor.

Número do produto: VN567AA

3 anos, suporte HW
para monitor grande,
no dia útil seguinte

Oferece um serviço de reparação de hardware, no local, de fácil aquisição
e utilização para o seu produto HP.

Número do produto: U8320E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

