Podatkovni list

Monitor HP EliteDisplay E201z diagonalo 50,8 cm (20
palcev) in osvetlitvijo LED
Izjemna ergonomska prilagodljivost, priročna povezljivost in zmanjšan
učinek na okolje

Uporabnikom, ki so ključni za
podjetje, dajte zaslon, ki si ga želijo.
Vrhunski, energijsko učinkoviti
monitor HP EliteDisplay E201z
diagonalo 50,8 cm (20 palcev) in
osvetlitvijo LED ponuja izjemno
ergonomsko prilagodljivost in
prikladno povezljivost.

Izboljšajte ogled, povečajte povezljivost
● Jasen prikaz besedila in grafike na monitorju z osvetljeno matriko vrste LED, ki ga naredi tankega, lahkega in
preprostega za namestitev na mizi.
● Zaradi širokega kota gledanja je prikazana jasna slika, vsebina pa je zaradi visokega razmerja kontrasta in hitrega
odzivnega časa ostra in berljiva.1
● Preprosta povezava naprav s prikladnimi vhodi VGA, DVI, DisplayPort in vgrajenim zvezdiščem z dvoje vrat USB.
● S pripomočkom HP Display Assistant lahko istočasno na različnih delih zaslona urejate dokument, pregledujete
razpredelnico in berete e-pošto. S preprostim, enotnim in centraliziranim vmesnikom ustvarite zaslonske
razdelke po meri in tako prilagodite svoje delovno okolje.
● Z novo razširjeno orodno vrstico HP Display Assistant lahko vidite programe, ki jih uporabljate, na vseh
priklopljenih zaslonih. Preprečite krajo z uporabniško določeno kodo PIN, ki monitor izključi, ko se iz računalnika
izklopi brez odobritve.
Udobno se namestite s HP-jevo najbolj prilagodljivo obliko
● Najdite vaš najbolj udoben položaj pri delu, da boste udobno preživeli delovni dan. Nastavljivi nagib, prilagoditev
višine, vrtljivost in nastavitve obrata – največ prilagodljivosti na poslovnem zaslonu HP – vam pomagajo najti
najprimernejši položaj.
Nadzorujte vaš vpliv na okolje
● Zmanjšajte porabo energije in znižajte stroške s pametno, energijsko učinkovito izdelavo, ki izpolnjuje standarde
ENERGY STAR®, EPEAT® Gold2 in TCO.
● Zaslon z osvetlitvijo ozadja LED brez živega srebra, nizko količino halogenih snovi3 in brez arzena4 vam bo
pomagal zmanjšati vpliv na okolje.
Globalno zagotovilo
● Ne skrbite, vaša naložba IT je zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Če poleg standardne garancije
želite še dodatno zaščito, lahko izbirate med vrsto storitev HP Care Pack Services3.
● Nagrajeno podporo lahko dobite prek telefona ali v spletu.
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Monitor HP EliteDisplay E201z diagonalo 50,8 cm (20 palcev) in osvetlitvijo LED Tabela
specifikacij

Številka izdelka

C9V73AA; C9V73AT

Velikost zaslona (diagonala)

50,8 cm (20”)

Kot gledanja

170° vodoravno; 160° navpično

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 1

Razmerje odzivov

5 ms (vkl/izkl)

Razmerje širine/višine

Širokozaslonsko (16:9)

Privzeta ločljivost

1600 x 900

Funkcije zaslona

Plug and Play; proti bleščanju; uporabniško nastavljiv; izbira jezika; zaslonski ukazi; osvetlitev LED od zadaj

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 DVI-D (s podporo HDCP); 1 DisplayPort (s podporo HDCP)

Vrata in priključki

3 priključki USB 2.0 (en za priklop v napravo USB, dva za priklop v računalnik)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 90 do 265 V izmenične napetosti

Poraba energije

30 W (največ), 22 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti)

Mere s stojalom (Š × G × V)

47,28 x 22,89 x 43,48 cm

Mere brez stojala (Š × G × V)

47,28 x 5,1 x 28,9 cm

Teža

5,2 kg

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +30°; Vodoravni zasuk 360°; Stranski nagib: 90°

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; nizka količina halogenih snovi; potrdilo TCO Certified Edge

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza ENERGY STAR®

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Monitor HP EliteDisplay E201z diagonalo 50,8 cm (20 palcev) in osvetlitvijo LED
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Nastavek HP LCD Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo
zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: NQ576AA

Grafični vmesnik HP Dual
Output USB

Povečajte vrednost svoje zaslonske naložbe in storilnost z nastavitvijo dveh monitorjev ter grafičnim vmesnikom HP Dual
Output USB, vključno z izhodnima priključkoma DVI-I in DisplayPort, ki omogočata predvajanje vsebin z visoko ločljivostjo
prek enotne povezave USB 3.0 B z osebnim računalnikom.

Številka izdelka: C5U89AA

HP-jevo vgrajeno stojalo za
delovno središče za
ultratanek namizni
računalnik in za lahkega
odjemalca

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za ultratanke namizne računalnike HP Compaq 6005 Pro ali
8000 Series ali lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno diagonalo* (43,18 do 60,96 cm) (za
združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in omogoča največji izkoristek prostora na mizi, pri tem pa
ne ogroža delovanja ali produktivnosti. * monitorji HP s težo od 3,4 do 4,8 kg (7,5 do 10,5 funta).

Komplet kablov HP
DisplayPort

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

Mehanizem za zaslon LCD
Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: LH526AA

Številka izdelka: VN567AA

Številka izdelka: EM870AA

5-let naslednji delovni dan
na domu

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: U7935E
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Opombe k sporočilom
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Zlata oznaka EPEAT, kjer HP registrira komercialne zaslonske izdelke. Za stanje registracije v vaši državi glejte www.epeat.net.
Zunanji viri napajanja, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Naknadno kupljeni nadomestni deli morda ne bodo imeli nizke količine halogenih snovi.
4 Vsebnost arzena in njegovih zmesi, opravljena s preizkusnimi metodami 3052/6010b ICP-AES ameriške agencije za varovanje okolja (EPA) z vrednostjo MDL 10 delcev na milijon, ni bila zaznana.
5 Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Storitve
HP Care Pack vsebujejo servisne pogodbe, ki presegajo storitve standardne garancije. Za izbiro ustrezne ravni storitev izdelka HP uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services Lookup Tool na naslovu
www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke so na voljo na naslovu www.hp.com/hps/carepack.
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Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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