HP 2310ei 58,4 cm (23 inç) Aşırı İnce WLED
Arkadan Aydınlatmalı
Yeşille iyi görüneceksiniz!

HP’nin WLED arkadan aydınlatmalı panel monitörü, işle ilgili
taleplerinizi karşılamak üzere oluşturulmuş bir monitörde modern
tasarımı ve çevresel özellikleri bir araya getirir.

Şimdi incesi moda
58,4 cm (23 inç) diyagonal WLED arkadan
aydınlatmalı LCD monitör HP 2310ei, HP'nin,
işinize ve çevreye faydalı olabilecek çevresel
özelliklere ve performans şartnamesine sahip olan,
en geniş ve en ince modern işyeri ekranlarından
biridir.

İş gören modern teknoloji
Teknik özellikler sağlayan bu monitör şunları içerir:
• 58,4 cm (23 inç) diyagonal görülebilir görüntü
bölgesi, aynı anda birçok uygulamanın
açılmasına olanak sağlar • Aşırı derecede ince
bir monitör kafası, masanın büyük bir kısmının boş
kalmasını sağlar • 16:9 en boy oranlı ve tam HD
çözünürlük 1 (1920 x 1080) görüntülere hayat
Beyaz LED'lerle ‘Yeşili Koruyun’
verir • Etkileyici bir 8.000.000:1 dinamik kontrast
2310ei, farklı avantajları olan, düşük güçte bir
oranı 2 daha koyu siyahlar, daha parlak beyazlar
WLED (beyaz ışık yayan diyot) arkadan
aydınlatmalı panel içerir. Öncelikle, WLED'ler cıva ve net renkler yaratır • BrightView panel
teknolojisi, kontrastı azaltmadan okunaklılığı
içermediğinden bu maddenin kullanımıyla ilgili
artırmak için yansımayı azaltır • 170° geniş yatay
herhangi bir kaygı söz konusu değildir. İkincisi,
görüş açıları, ekranınızı başkalarıyla paylaşmanızı
WLED'ler genellikle CCFL'lerden daha az güç
kolaylaştırır • Gelişmiş tak ve çalıştır bağlantı
tüketir, böylece harcadığınız enerjiyi azaltmaya
girişleri, dijital video desteği için DVI ve
yardımcı olabilir. Son olarak, WLED'ler dış
DisplayPort içerir
darbelerden kaynaklanan hasara karşı
CCFL'lerden daha dayanıklı olan sabit durumdaki
bileşenlerdir.

Güvenebileceğiniz destek
HP 2310ei, bir yıllık sınırlı garanti ile birlikte gelir.
Çok çeşitli, isteğe bağlı gelişmiş servis
HP yenilikleri bir etki yaratmayı sağlar
HP 2310ei ayrıca aşağıdaki sertifikaları almıştır: • planlarından yararlanılarak ek kapsam
ENERGY STAR® 5.0 özelliği, ekranınızın standart sağlanabilir (Planlar bölgeye göre farklılık
modellerden %25-60 daha az elektrik harcadığını gösterir).
gösterir • EPEAT ® Gold değerlendirmeleri,
yatırımınızın çevresel performans kriterini en
yüksek seviyede karşılamasını sağlar • TCO
Ekranları 5.0 onayı, ekranın, çevresel etki, görüntü
kalitesi ve kullanıcı emniyeti gibi dünyanın en katı
taleplerinden bazılarını karşıladığının
göstergesidir

HP 2310ei 58,4 cm (23 inç) Aşırı İnce
WLED Arkadan Aydınlatmalı

ÖZELLİKLER
Panel türü

Geniş aktif matriks TFT

Görüntülenebilir resim alanı

58,4 cm (23 inç) geniş ekran

Izlenebilir açı

170° yatay; 160° dikey

Parklaklık

300 g/m²

Kontrast oranı

1000:1

Yanıt hızı

5 ms

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080

Giriş sinyali

DVI-D; DisplayPort

Giriş gücü

100 - 240 VAC, 50 veya 63 Hz

Güç tüketimi

28 W maksimum, 22 W standart, beklemede2 W

Boyutlar

ayaklı:55,8 x 14,9 x 41,8 cm
ayak hariç:34,9 x 3,6 x 55,8 cm

Ağırlık

4,3 kgayaklı

Ergonomik özellikler

Eğim: - 5 derece - + 25 derece; Sağa sola dönüş: +/- 180 derece

Çevresel

Çalıştırma sıcaklığı:5° C ila 35° C; Çalıştırma nemi:% 20 - 80 BN

Sertifikalar ve uyumluluk

TCO 5.0 Ekranlar, ISO 13406-2 VDT Yönergeleri Onayı, CISPR Gereksinimleri, VCCI Onayları, MIC (Kore) Gereksinimleri, CSA, Avustralya ACA Onayı,
“GS” İşareti, TUV Onayları, CE İşareti, FCC Onayı, Microsoft® Windows® Sertifikası (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista®
Premium ve Windows 7), EPEAT® Gold

Garanti

HP Hizmetleri tarafından korunur, 1 yıllık sınırlı standart parça ve işçilik (1/1/0) garantisi. Bazı kısıtlama ve istisnalar olabilir.

1 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir

2 Performans şartnamesinin tamamı, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart şartnameyi temsil eder, mevcut performans daha yüksek veya daha düşük farklılık gösterebilir

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler bu ürün ve hizmetlere eşlik eden genel garanti bildirimlerinde
sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'un ABD ve diğer ülkelerde ticari ve tescilli ticari markalarıdır. Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli markasıdır. ENERGY STAR,
ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir ticari markadır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP USB Grafik
Bağdaştırıcısı

HP, monitörlerimizi tamamlamak ve tüm bilgi işlem deneyimini geliştirmek
üzere tasarlanmış çeşitli isteğe bağlı ürünler sunar (her biri ayrı olarak
satılır). Çok küçük boyutlu HP USB Grafik Adaptörü, üretkenliği artırmanıza
ve birçok açık uygulama üzerinde birden çok görev gerçekleştirmenize
yardımcı olmak için aynı anda altıya kadar ekran bağlantısına olanak
sağlar. Dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayar ile ikinci bir monitör
arasında köprü kurmak için tek bir Adaptör ya da birçok ekranı birbirine
bağlamak için birden çok Adaptör kullanın.
Ürün numarası: NL571AA

HP Kurumsal PC
Güvenlik Kilidi

Bu kullanışlı cihaz, kasa kapağını kilitleyip bir sabitleme noktasına
sabitleyerek masaüstü PC'nizin olduğu yerde kalmasını sağlar. Ayrıca çelik
halka kablo; klavye, monitör ve tüm çevre birimlerinin izinsiz yerinden
alınmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: PV606AA

HP DisplayPort Kablo
Takımı

Bir HP İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü monitördeki bir
DisplayPort konektörüne bağlar.

Ürün numarası: VN567AA

3 yıl Sonraki İş Günü
Yerinde Geniş Ekran,
HP Desteği

HP ürününüz için satın alması ve kullanması kolay yerinde donanım onarım
servisi sunar.

Ürün numarası: U8320E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

