Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23'') με
οπισθοφωτισμό LED
Εξαιρετικά προσαρμόσιμη εργονομία, πρακτική συνδεσιμότητα και
μειωμένος περιβαλλοντικός αντίκτυπος

Προσφέρετε στους σημαντικούς
χρήστες της επιχείρησής σας την
οθόνη που αναζητούν. Η οθόνη HP
EliteDisplay E231 58,4 cm (23'') με
οπισθοφωτισμό LED προσφέρει
εξαιρετική εργονομία και πρακτική
συνδεσιμότητα σε μια κορυφαία,
ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση.

Βελτιώστε την προβολή και αυξήστε τη συνδεσιμότητα
● Δώστε ζωή στο περιεχόμενό σας με ανάλυση Full-HD1. Απολαύστε ζωηρόχρωμα κείμενα και γραφικά με τον
οπισθοφωτισμό LED, χάρη στον οποίο η οθόνη είναι λεπτή και ελαφριά και χωράει άνετα στο γραφείο σας.
● Απολαύστε καθαρή εικόνα από ευρείες γωνίες θέασης και διατηρήστε το περιεχόμενό σας ευκρινές και
ευανάγνωστο με υψηλές αναλογίες αντίθεσης και γρήγορους χρόνους απόκρισης. 2
● Συνδέστε εύκολα συσκευές με τις πρακτικές υποδοχές VGA, DVI και DisplayPort και έναν ενσωματωμένο
διανομέα USB.
● Εργαστείτε σε ένα έγγραφο που βρίσκεται σε ένα διαμέρισμα, ανατρέξτε σε ένα υπολογιστικό φύλλο σε ένα
άλλο και ελέγξτε τα e-mail σε ένα τρίτο — και όλα αυτά ταυτόχρονα χάρη στο HP Display Assistant.
Προσαρμόστε το χώρο εργασίας σας δημιουργώντας διαμερίσματα οθόνης με προσαρμοζόμενο μέγεθος μέσω
ενός εύχρηστου, κεντρικού περιβάλλοντος εργασίας.
● Χρησιμοποιήστε τη νέα εκτεταμένη γραμμή εργαλείων του HP Display Assistant για να προβάλετε τις ανοιχτές
εφαρμογές σε όλες τις συνδεδεμένες οθόνες. Αποτρέψτε την κλοπή χρησιμοποιώντας έναν κωδικό PIN που θα
καθορίζει ο χρήστης και θα απενεργοποιεί την οθόνη σε περίπτωση που αποσυνδεθεί από τον υπολογιστή
χωρίς έγκριση.
Απολαύστε την απόλυτα ρυθμιζόμενη σχεδίαση της HP
● Βρείτε την πιο άνετη θέση εργασίας έτσι ώστε να ολοκληρώνετε την ημέρα σας χωρίς προβλήματα. Χάρη στη
δυνατότητα προσαρμογής της κλίσης, του ύψους, της οριζόντιας και της κατακόρυφης περιστροφής, μπορείτε
να βρείτε την ιδανική θέση απολαμβάνοντας τη μέγιστη δυνατή προσαρμοστικότητα για τις επαγγελματικές
οθόνες ΗΡ.
Ελέγξτε τις επιπτώσεις σας στο περιβάλλον
● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος με μια έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση που
φέρει τις πιστοποιήσεις ENERGY STAR®, EPEAT® Gold3 και TCO.
● Μειώστε το οικολογικό σας αποτύπωμα χάρη στον οπισθοφωτισμό LED χωρίς υδράργυρο, τη σχεδίαση με
χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο4 και τη γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό5.
Παγκόσμια αξιοπιστία
● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από μια τυπική, περιορισμένη εγγύηση τριών
ετών. Επιλέξτε τις προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack6 για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από τις
τυπικές εγγυήσεις.
● Εξασφαλίστε βραβευμένη εξυπηρέτηση και υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή online.
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Οθόνη HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23'') με οπισθοφωτισμό LED Πίνακας
προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

C9V75AA; C9V75AS; C9V75AT

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

58,4 cm (23")

Γωνία θέασης

170° οριζόντια, 160° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

250 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική

Ρυθμός απόκρισης

5 ms (ενερ/απενερ)

Λόγος διαστάσεων

Ευρεία οθόνη (16:9)

Εγγενής ανάλυση

1920 x 1080

Χαρακτηριστικά οθόνης

Plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED

Σήμα εισόδου

1 VGA, 1 DVI-D (με υποστήριξη HDCP), 1 DisplayPort (με υποστήριξη HDCP)

Θύρες και υποδοχές

3 θύρες USB 2.0 (μία upstream, δύο downstream)

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 90 έως 265 VAC

Κατανάλωση ισχύος

36 W (μέγιστη), 33 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή)

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 54,4 x 24,24 x 46,99 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 54,4 x 5,1 x 32,9 cm
x Υ)
Βάρος

3,9 kg

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +30°. Περιστροφή: 360°. Περιστροφή: 90°

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, TCO Certified Edge

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR®
ενέργειας
Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Οθόνη HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23'') με οπισθοφωτισμό LED
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Γραμμή ηχείων LCD HP

Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων,
που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Προσαρμογέας γραφικών
HP με δύο εξόδους USB

Αυξήστε την επιφάνεια της οθόνης και την παραγωγικότητα με εγκατάσταση δύο οθονών χάρη στον προσαρμογέα
γραφικών HP USB δύο εξόδων, που διαθέτει εξόδους DVI-I και DisplayPort για σύνδεση οθονών υψηλής ανάλυσης στον
υπολογιστή σας μέσω μίας και μοναδικής υποδοχής USB 3.0 B.

Αριθμός προϊόντος: C5U89AA

Βάση HP Integrated Work
Center για επιτραπέζιο
υπολογιστή Ultra Slim και
Thin Client

Η Βάση HP Integrated Work Center είναι σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων χώρων χωρίς
συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, φιλοξενώντας έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq 6005
Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιν.* (43,18 έως
60,96 cm) (για τη συμβατότητα ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA. * Οθόνες HP με
βάρος 3,4 kg έως 4,8 kg (7,5 έως 10,5 λίβρες).

Αριθμός προϊόντος: LH526AA

Κιτ καλωδίου HP
DisplayPort

Συνδέει μια υποδοχή DisplayPort ενός επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή HP με την υποδοχή DisplayPort μιας
οθόνης.

Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης οθόνης LCD
HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και
άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας
τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

5 έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως
Αριθμός προϊόντος: U7935E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: VN567AA

Αριθμός προϊόντος: EM870AA
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Οθόνη HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23'') με οπισθοφωτισμό LED
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας (HD) απαιτείται περιεχόμενο HD.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Τα μοντέλα EPEAT® Gold αυτού του προϊόντος είναι διαθέσιμα στις περιοχές όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα απεικόνισης. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία
www.epeat.net.
4 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
5 Δεν εντοπίστηκε αρσενικό ή ενώσεις αρσενικού με τις μεθόδους ελέγχου 3052/6010b του αμερικανικού φορέα προστασίας του περιβάλλοντος (EPA) με την τεχνική ICP-AES με όριο ανίχνευσης μεθόδου 10 ppm.
6 Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και
περιορισμοί. Οι υπηρεσίες HP Care Pack επεκτείνουν τα συμβόλαια υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το δικό σας προϊόν HP, χρησιμοποιήστε το
εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών HP Care Pack στη διεύθυνση www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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