Veľmi tenký monitor HP 2310ei s 58,4 cm
(23") uhlop. a pods. WLED
V zelenom vyzeráte dobre!

Plochý monitor WLED spoločnosti HP spája moderný dizajn s
environmentálnymi vlastnosťami v monitore, ktorý je stavaný na
zvládnutie potrieb vášho podniku.

Tenké je in
LCD monitor HP 2310ei s uhlopriečkou 58,4 cm
(23”) a podsvietením WLED je jedným z
najväčších podnikových displejov spoločnosti HP,
ktorý sa tiež vyznačuje environmentálnymi
vlastnosťami a výkonnostnými parametrami, ktoré
sú prínosom pre váš podnik a životné prostredie.
„Buďte ekologickí“ s bielymi LED
2310ei používa monitor s podsvietením WLED
(biela svetelná dióda) s nízkou spotrebou, čo má
niekoľko výhod. Po prvé, diódy WLED neobsahujú
ortuť, čo znižuje záujem o používanie tejto látky.
Po druhé, WLED štandardne spotrebujú menej
energie ako CCFL, ktoré dokážu pomôcť
redukovať spotrebu energie. A nakoniec, diódy
WLED sú tiež pevné komponenty, ktoré ich robia
trvanlivými a odolnejšími na poškodenie
vonkajšími nárazmi ako CCFL.
Inovácie spoločnosti HP pomáhajú zapôsobiť
HP 2310ei tiež získal nasledovné certifikáty: •
Označenie ENERGY STAR® 5,0 znamená, že váš
displej spotrebúva o 25 až 60 % menej elektriny
ako štandardné modely • Ocenenie EPEAT ®
Gold zaručuje, že vaša investícia spĺňa najvyšši
stupeň kritérií ochrany životného prostredia •
Osvedčením TCO Displays 5,0 sa potvrdzuje, že
tento displej spĺňa niektoré najprísnejšie
požiadavky na svete, ktoré sa týkajú dopadu na
životné prostredie, kvality obrazu a užívateľskej
bezpečnosti

Moderná technológia, ktorá pracuje
Tento monitor sa vyznačuje technickými
parametrami, medzi ktoré patria: • Zobraziteľná
plocha obrazu s uhlopriečkou 58,4 cm (23”)
umožňuje naraz otvárať viac aplikácií •
Mimoriadne tenká predná časť monitora uvoľňuje
vzácny priestor na stole • Pomer šírky k výške
obrazovky 16:9 a úplné vysoké rozlíšenie 1 (1
920 x 1 080) oživuje obrázky • Impozantný
dynamický pomer kontrastu 8.000.000:1 2
vytvára sýtejšie čierne, svetlejšie biele a jemné
farebné odtiene • Technológia plochého monitora
BrightView minimalizuje oslnenie, čím zlepšuje
čitateľnosť bez zníženia kontrastu • Horizontálne
uhly zobrazenia široké 170° zjednodušujú
zdieľanie vašej obrazovky s inými • Rozšíriteľné
vstupy prepojiteľnosti zapoj a hraj obsahujú DVI a
DisplayPort, ktoré podporujú digitálne video.
Spoľahnite sa na našu podporu
HP 2310ei sa dodáva s jednoročnou
obmedzenou zárukou. Ďalšie pokrytie je tiež
dostupné pri širokom rozsahu voliteľných
rozšírených servisných plánov (plány sa líšia v
závislosti od regiónu).
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ŠPECIFIKÁCIE
Typ panelu

Aktívna širokouhlá matica TFT

Viditeľná oblasť obrazu

Širokouhlá 58,4 cm (23") obraz.

Uhol pohľadu

170° horizontálne; 160° vertikálne

Jas

300 cd/m²

Pomer kontrastu

1 000 : 1

Rýchlosť odpovede

5 ms

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Vstupný signál

DVI-D; DisplayPort

Príkon

100 až 240 V SP, 50 - 63 Hz

Príkon

Max. 28 W, typicky 22 W, pohotovostný režim2 W

Rozmery

so stojanom:55,8 x 14,9 x 41,8 cm
bez stojana:34,9 x 3,6 x 55,8 cm

Hmotnosť

4,3 kgso stojanom

Ergonomické vlastnosti

Sklon: - 5 stupňov až + 25 stupňov; Otáčanie: ± 180 stupňov

Okolitý

Prevádzková teplota:5° C až 35° C; Prevádzková vlhkosť:od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Osvedčenie a zhoda

Zobrazenia TCO 5.0, v súlade so smernicou ISO 13406-2 VDT, požiadavky CISPR, schválenia VCCl, Požiadavky MIC (Kórea), CSA, Austrálske osvedčenie
ACA, označenie „GS“, schválenia TUV, označenie CE, schválenie FCC, certifikát Microsoft® Windows® (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP,
Windows Vista® Premium, and Windows 7), EPEAT® Gold

Záruka

Chránené spoločnosťou HP, vrátane 1-ročnej štandardnej obmedzenej záruky (1/1/0) na súčasti a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.

1 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD

2 Všetky výkonnostné parametre predstavujú typické technické parametre, ktoré poskytujú výrobcovia komponentov HP. Skutočný výkon môže byť buď vyšší alebo nižší

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors
©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka na produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami
priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný
text v tomto dokumente.
Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch alebo v iných krajinách. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná
známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov.
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Príslušenstvo a služby

USB Grafický adaptér
HP

HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne),
ktoré sú navrhnuté aby spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali
celkový zážitok z používania počítača. Superkompaktný USB grafický
adaptér HP umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť
vašu produktivitu a súbežnú prácu v niekoľkých otvorených aplikáciách.
Používajte jeden adaptér na premostenie medzi notebookom alebo stolným
počítačom a druhým monitorom, alebo používajte viac adaptérov na
pripojenie niekoľkých displejov navzájom.
Číslo produktu: NL571AA

Bezpečnostný zámok
pre PC HP Business

Toto praktické zariadenie zabezpečí, že váš stolový osobný počítač zostane
presne tam, kde je – zámkom zabezpečuje kryt šasi k bodu zaistenia. Kábel
s oceľovou slučkou je tiež navrhnutý tak, aby zabránil neoprávnenému
odstráneniu klávesnice, monitora a všetkých periférnych zariadení.

Číslo produktu: PV606AA

Sada DisplayPort
káblov HP

Pripojte konektor DisplayPort k podnikovému stolnému počítaču HP ku
konektoru DisplayPort na monitore.

Číslo produktu: VN567AA

3 rokov, výmena
veľkého monitora v
nasledujúci pracovný
deň, HW podpora

Ponúka jednoduchý nákup a použiteľné servisné opravy na mieste vášho
výrobku HP.

Číslo produktu: U8320E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

