23-palčni monitor LCD širokega formata HP
2310ei
Zelena vam pristaja!

HP-jev monitor WLED z osvetlitvijo zaslona od zadaj združuje
sodobno oblikovanje in okolju prijazne funkcije v monitorju, s katerim
ste kos zahtevam podjetja.

Trendovsko tanek
Monitor HP 2310ei WLED LCD z osvetlitvijo od
zadaj in z diagonalo 58,4 cm (23”) je eden od
HP-jevih največjih in najtanjših sodobnih zaslonov
za podjetja, ki ima hkrati okolju prijazne funkcije
ter specifične zmogljivosti, ki lahko ugodno
vplivajo na podjetje in okolje.

Sodobna tehnologija, ki deluje
Tehnične lastnosti monitorja: • Površina za
gledanje slik z diagonalo 58,4 cm (23”) omogoča
več odprtih aplikacij hkrati • Ekstremno tanka
glava monitorja pušča veliko dragocenega
prostora na pisalni mizi • Z razmerjem slike 16:9
in polno ločljivostjo HD 1 (1920 x 1080) slike
oživijo • Prepričljiv kontrast v dinamičnem
Varujte okolje z zaslonom WLED
2
Monitor 2310ei sestavlja zaslon z diodo WLED, ki razmerju 8.000.000:1 ustvarja še bolj globoko
porabi manj energije, je osvetljen od zadaj in ima črno, svetlejšo belo in subtilne barve • Tehnologija
zaslona BrightView zmanjšuje bleščanje in tako
več prednosti. Lučke WLED ne vsebujejo živega
srebra, kar odpravlja skrbi glede uporabe te snovi. izboljšuje ostrino slike brez zmanjšanja kontrasta
Poleg tega zasloni WLED običajno porabijo manj • Z vodoravnimi širokimi zornimi koti 170° lahko
energije kot zasloni CCFL, s čimer boste zmanjšali dogajanju na zaslonu sledi več ljudi • Napredni
vhodi za povezljivost vstavi in poženi vključujejo
porabo energije. Zasloni WLED so tudi
vhode DVI in DisplayPort za podporo digitalnega
polprevodniške komponente, zaradi česar so v
videa
primerjavi z zasloni CCFL vzdržljivejši in
odpornejši proti zunanjim poškodbam.
Podpora, na katero lahko računate
Z monitorjem HP 2310ei dobite enoletno omejeno
Inovacije podjetja HP poskušajo vplivati
garancijo. Prek širokega nabora dodatnih
Monitor HP 2310ei je pridobil tudi naslednje
izboljšanih storitev (razlikujejo se glede na regijo)
certifikate: • Izpolnjevanje kriterijev za ENERGY
vam je na voljo dodatno kritje.
STAR® 5.0 pomeni, da vaš zaslon porabi od 25
do 60 % manj elektrike kot standardni modeli •
Zlata oznaka EPEAT ® Gold zagotavlja, da vaša
naložba ustreza najzahtevnejšim kriterijem za
okolju prijazno delovanje • Oznaka TCO Displays
5.0 potrjuje, da zaslon izpolnjuje nekatere od
najstrožjih zahtev na svetu glede vpliva na okolje,
kakovosti slike in varnosti uporabnika.
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TEHNIČNI PODATKI
Vrsta plošče

Široki zaslon TFT z aktivno matriko

Vidna površina

58,4 cm (23") širokozaslonsko

Kot gledanja

170° vodoravno; 160° navpično

Svetlost

300 cd/m²

Kontrastno razmerje

1000:1

Odzivnost

5 ms

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Vhodni signal

DVI-D; DisplayPort

Vhodna moč

od 100 do 240 V AC, od 50 ali 63 Hz

Poraba energije

Največ 28 W, običajno 22 W, v pripravljenosti2 W

Mere

s podstavkom:55,8 x 14,9 x 41,8 cm
brez podstavka:34,9 x 3,6 x 55,8 cm

Teža

4,3 kgs podstavkom

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 stopinj do 25 stopinj; Vodoravni zasuk: +/- 180 stopinj

Okolju prijazno

Delovna temperatura:Od 5 do 35 °C; Vlažnost zraka pri uporabi:od 20 do 80 % RH

Certifikat in skladnost

Zasloni TCO 5.0, odobritev smernic ISO 13406-2 VDT, zahteve CISPR, odobritve VCCI, zahteve MIC (Koreja), CSA, avstralska odobritev ACA, označba
»GS«, odobritve TUV, označba CE, odobritev FCC, preverjeno za delovanje z operacijskimi sistemi Microsoft® Windows® (Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows XP, Windows Vista® Premium in Windows 7), zlata oznaka EPEAT®

Garancija

Zaščita podjetja HP, vključno z 1-letno garancijo za dele in 1-letno standardno omejeno garancijo za delo (1/1/0). Veljajo lahko določene omejitve in
izključitve.

1 Ogled slik HD zahteva vsebino HD

2 Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors
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Pripomočki in storitve

Grafični adapter HP
USB

HP ponuja različne izbirne izdelke (vsi v prodaji posebej), ki so zasnovani
za dopolnjevanje naših monitorjev in izboljšanje računalniške izkušnje.
Majhen grafični vmesnik HP USB omogoča povezovanje do 6 zaslonov
hkrati, s čimer vam pomaga povečati produktivnost in delo z več odprtimi
aplikacijami. Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali namiznega
računalnika in drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno
povezavo več zaslonov.
Številka izdelka: NL571AA

Varnostna ključavnica
HP Business PC

Ta priročna naprava zagotavlja, da namizni računalnik ostane na svojem
mestu tako, da zaklene pokrov ohišja in ga pritrdi na aktivno točko. Kabel z
jeklenimi zaponkami je namenjen tudi za preprečevanje nepooblaščenega
odstranjevanja tipkovnice, monitorja ali zunanjih naprav.

Številka izdelka: PV606AA

Komplet kablov HP
DisplayPort

Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem računalniku
HP v priključek DisplayPort na monitorju.

Številka izdelka: VN567AA

3-letna podpora za
strojno opremo
naslednji dan za velike
monitorje

Omogoča enostaven nakup in popravilo strojne opreme pri stranki za vaš
izdelek HP.

Številka izdelka: U8320E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

