Dataark

HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23'') bagbelyst
lysdiodeskærm
Fantastiske ergonomiske justeringsmuligheder, nem tilslutning samt
mindre indvirkning på miljøet

Giv de brugere, som er væsentlige
for din virksomhed, den skærm, de
kræver. HP EliteDisplay E231 58,4
cm (23") bagbelyst lysdiodeskærm
giver en fantastisk ergonomisk
justeringsmulighed og praktisk
forbindelse i et fornemt,
energieffektivt design.

Forbedr din billedvisning, ryk dine forbindelsesmuligheder frem
● Bring indholdet til livet med opløsning i fuld HD.1 Få levende tekst og grafik fra den bagbelyste lysdiodeskærm,
som også gør skærmen tynd, let og nem at stille på et skrivebord.
● Giver klare billeder med bredde betragtningsvinkler og holder indholdet klart og læseligt med høje
kontrastforhold og hurtige reaktionstider. 2
● Tilslut enheder nemt med praktiske VGA-, DVI- og DisplayPort-indgange og et integreret USB-nav.
● Arbejd på et dokument i én partition, søg i et regneark i en anden, og kontrollér e-mails i en tredje—alt på
samme tid med HP Display Assistant. Tilpas din arbejdsplads med skærmpartitioner, der kan tilpasses, gennem
et centraliseret interface, der er let at bruge.
● Brug den nye og udvidede værktøjslinje i HP Display Assistant til at få vist åbne programmer på alle dine
tilsluttede skærme. Undgå tyveri med en brugerudpeget PIN-kode, der deaktiverer skærmen, hvis den bliver
koblet fra en pc uden godkendelse.
Gør dig det bekvemt med HP's seneste udvikling i justerbart design
● Find den mest komfortable arbejdsstilling, der passer til dig, så du får det mest ud af dagen. Vippefunktionalitet,
der kan tilpasses, højdejustering, drejning, og drejeindstillinger—den største justeringsmulighed, der kan fås på
en HP-erhvervsskærm—hjælper dig med at finde dit yndlingssted.
Styr din miljøpåvirkning
● Reducer strømforbruget, og vær med til at sænke omkostningerne med et intelligent, energieffektivt design, der
bærer ENERGY STAR®-, EPEAT® Gold3- og TCO-certificeringer.
● Hjælp med at reducere din indvirkning på miljøet med kviksølvfri bagbelyst lysdiodeskærm, som er et
lav-halogen4-design og arsenikfrit5 glas.
Global genforsikring
● Føl dig tryg ved at vide, at din it-investering understøttes af en standard, 3 års begrænset garanti. Vælg HP Care
Pack Services en6, så du kan udvide din beskyttelse ud over standardgarantierne.
● Få prisbelønnet service og support over telefonen eller online.
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HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23'') bagbelyst lysdiodeskærm Tabel over specifikationer

Produktnummer

C9V75AA; C9V75AS; C9V75AT

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

58,4 cm (23")

Synsvinkel

170° vandret; 160° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk

Responsforhold

5 ms (til/fra)

Højde-bredde-forhold

Widescreen (16:9)

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Skærmegenskaber

Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen; LED-baggrundslys

Indgangssignal

1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-understøttelse); 1 DisplayPort (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

3 x USB 2.0 (én upstreamport, to downstream)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 90 til 265 VAC

Strømforbrug

36 W (maksimalt), 33 W (typisk), 0,5 W (standby)

Mål inklusive stander (B x D x 54,4 x 24,24 x 46,99 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

54,4 x 5,1 x 32,9 cm

Vægt

3,9 kg

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +30°; Drejning på 360°; Akserotation: 90°

Miljømæssigt

Skærmglas uden arsenik; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav halogen; TCO-certificeret kant

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-kvalificeret

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder
stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP Dual Output
USB-grafikadapter

Øg antallet af skærme og produktiviteten med en konfiguration med to skærme vha. HP's USB-grafikadapter med
dobbeltudgang, som har DVI-I- og DisplayPort-udgange til høje opløsninger via en enkelt USB 3.0 B-forbindelse til pc'en.

HP stativ til integreret
driftscenter til ultraslank
desktop og tynd klient

HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på
kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en HP ultraslankt desktop pc i
8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24"* (43,18 til 60,96 cm) (diagonalt) LCD-skærme (se
nedenstående kompatibilitetsliste) med VESA-standardmonteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra 3,4 kg til 4,8 kg.

Produktnummer: C5U89AA

Produktnummer: LH526AA

HP DisplayPort-kabelkit

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

HP lynudløserfod til
LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: VN567AA

Produktnummer: EM870AA

5 års service på stedet
næste hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7935E
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Fodnoter i beskeder
Der kræves HD-indhold for at kunne se billeder i HD-opløsning.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
EPEAT® Gold-modeller af dette produkt kan fås, hvor HP registrerer kommercielle skærmprodukter. Se registreringsstatussen i dit land på www.epeat.net.
4 Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb kan muligvis ikke være lav-halogen-holdige.
5 Der er ikke fundet arsenik eller sammensætninger heraf ved de amerikanske EPA-testmetoder 3052/6010b udført af ICP-AES med en grænseværdi (MDL: Method Detection Limit) på 10 ppm.
6 Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Service begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. HP Care Pack Services forlænger
servicekontrakten ud over standardgarantien. Brug HP Care Pack Services Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack
Services på www.hp.com/hps/carepack.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument.
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