Taulukot

HP:n LED-taustavalaistu 58,4 cm:n (23 tuuman)
EliteDisplay E231 -näyttö
Erinomainen ergonominen säädettävyys, kätevät yhteydet ja entistä
pienemmät ympäristövaikutukset

Anna liiketoimintasi ydinhenkilöille
näyttö, josta he ovat haaveilleet.
HP:n energiatehokas 58,4 cm:n
(23 tuuman) LED-taustavalaistu
EliteDisplay E231 -näyttö tarjoaa
erinomaisen ergonomisen
säädettävyyden ja kätevän
liitettävyyden.

Paranna katselua, edistä liitettävyyttä
● Täysteräväpiirtotarkkuus puhaltaa sisältösi henkiin.1 LED-taustavalaistu litteä näyttö esittää tekstin ja kuvan
kirkkaina. Lisäksi se on ohut, kevyt ja helppo saada mahtumaan työpöydälle.
● Laajan kuva-alan näyttö tuottaa selkeää kuvaa, ja korkeiden kontrastisuhteiden ja nopeiden vasteaikojen
ansiosta sisältö esitetään kirkkaana ja luettavana.2
● Liitä laitteita helposti kätevillä VGA-, DVI- ja DisplayPort-sisääntuloilla sekä kiinteällä USB-keskittimellä.
● Työstä asiakirjaa yhdessä osiossa, pidä viitemateriaalina toisessa osiossa esillä laskentataulukkoa ja tarkista
kolmannessa osiossa sähköpostisi – kaikki samaan aikaan HP Display Assistant -ohjelmiston avulla. Mukauta
työtilasi jakamalla näyttö helppokäyttöisen keskitetyn käyttöliittymän avulla osioiksi, joiden kokoa voi säätää.
● Käyttämällä HP Display Assistant -ohjelmiston uutta, laajennettua työkaluriviä voit tarkastella kaikkien liitettyjen
näyttöjen avoimia sovelluksia. Käyttäjäkohtainen PIN-tunnus ehkäisee varkauksia, sillä näyttö sammuu, jos se
irrotetaan tietokoneesta luvatta.
Ota mukava asento HP:n kaikkien aikojen säädettävimmän näytön ääressä.
● Etsi itsellesi sopivin työskentelyasento, jotta jaksat paiskia töitä koko päivän. HP:n vapaimmin säädettävissä
olevassa yritysnäytössä on kallistus pystysuunnassa, korkeudensäätö, sivuttaiskierto ja kuvankiertoasetukset,
jotka auttavat sinua ottamaan mukavan asennon.
Hallitse ympäristövaikutustasi.
● Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kulujasi käyttämällä älykästä, energiaa säästävää näyttöä, joka on
ENERGY STAR®-, EPEAT® Gold3-, ja TCO- sertifioitu.
● Pienennä ekologista jalanjälkeäsi käyttämällä näyttöä, joka on suunniteltu vähähalogeeniseksi4 ja jonka
LED-taustavalaistus on elohopeatonta ja näytön lasi arseenitonta5.
Maailmanlaajuista turvaa
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit
myös valita HP Care Pack -palveluvalikoimasta6 tuen, joka on laajempi kuin vakiotakuut.
● Palkittua palvelua ja tukea puhelimitse tai internetitse.
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HP:n LED-taustavalaistu 58,4 cm:n (23 tuuman) EliteDisplay E231 -näyttö Taulukko
teknisistä tiedoista

Tuotenumero

C9V75AA; C9V75AS; C9V75AT

Näytön koko (lävistäjä)

58,4 cm (23 tuum.)

Katselukulma

170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen

Vasteaikasuhde

5 ms (päälle/pois)

Kuvasuhde

Laajakuva (16:9)

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Näytön ominaisuudet

Plug and Play; häikäisynesto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus

Sisääntulosignaali

1 VGA; 1 DVI-D (HDCP-tuki) 1 DisplayPort (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

3 USB 2.0 -porttia (yksi ylöspäin, kaksi alaspäin)

Virransyöttö

Tulojännite: 90–265 V AC

Virrankulutus

36 W (enintään), 33 W (normaali), 0,5 W (valmiustilassa)

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

54,4 x 24,24 x 46,99 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 54,4 x 5,1 x 32,9 cm
(l × s × k)
Paino

3,9 kg

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5°–30°; Kääntökulma 360°; Näytön kierto: 90°

Ympäristö

arseeniton näytön lasi; elohopeaton näytön taustavalaistus; vähähalogeeninen; TCO Certified Edge -hyväksyntä

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksytty

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden
äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP Dual Output USB
-grafiikkasovitin

Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä
yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

HP Integrated Work Center
-jalusta Ultra Slim Desktop
ja Thin Clientille

HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai
tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet
sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24") HP LCD -näytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec
-tiedoista), joissa on standardien mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.

Tuotenumero: C5U89AA

Tuotenumero: LH526AA

HP DisplayPort -kaapelisarja

Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

HP:n LCD-näytön Quick
Release -toiminto

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: VN567AA

Tuotenumero: EM870AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7935E

Taulukot

HP:n LED-taustavalaistu 58,4 cm:n (23 tuuman) EliteDisplay E231 -näyttö
Viestin alaviitteet
Teräväpiirtokuvien katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
EPEAT® Gold -sertifioituja malleja tuotteesta on saatavilla maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttömalleja. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
4 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
5 Arseenia ja sen yhdisteitä ei havaittu ICP-AES:n testeissä Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston testimenetelmillä 3052/6010b (menetelmän toteamisraja 10 ppm).
6 HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat
palvelut. Valitse HP-tuotteellesi oikea palvelutaso käyttämällä HP Care Pack -palveluiden hakutyökalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla
osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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