HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23 inç) LED
Arkadan Aydınlatmalı Monitör
İşiniz için önemli kullanıcılara istedikleri ekranı verin. HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23 inç) Arkadan Aydınlatmalı Monitör, öncü,
enerji açısından verimli bir tasarımda üstün ergonomik ayarlanabilme ve elverişli bağlantı özelliği sunar.

Görünümünüzü iyileştirin, bağlantınızı
geliştirin

Tam HD çözünürlükle içeriğinize hayat verin.1 Monitörü aynı zamanda ince, hafif
ve masaya kolayca yerleştirilebilecek hale getiren LED arkadan aydınlatmalı
panel ile canlı metinlere ve grafiklere sahip olun.
Geniş görüntüleme açılarıyla net görünümler sunun, yüksek karşıtlık oranları ve
hızlı tepki süreleriyle içeriğinizin keskin ve okunabilir olmasını sağlayın. 2
Uygun VGA, DVI ve DisplayPort girişleri ve tümleşik USB hub'ı ile aygıtları kolayca
bağlayın.
HP Display Assistant ile aynı anda bir bölümde bir belge üzerinde çalışın, başka
bir bölümdeki elektronik tabloya başvurun, bir diğerinde ise e-postalarınıza göz
atın. Kullanımı kolay, ortalanmış arabirim üzerinden, yeniden boyutlandırılabilir
ekran bölümleri ile çalışma alanınızı özelleştirin.
Bağlı ekranlarınızın tümündeki açık uygulamaları görüntülemek için HP Display
Assistant’ın yeni genişletilmiş araç çubuğunu kullanın. Onay olmadan
bilgisayarla bağlantısı kesildiğinde monitörü devre dışı bırakan, kullanıcı
tarafından belirlenen bir PIN ile hırsızlığı önleyin.

HP’nin üst düzey ayarlanabilir tasarımı ile
rahat edin
Gün boyu güçlü bir biçimde çalışmak için en uygun çalışma pozisyonunu bulun.
Özelleştirilebilir eğim açısı, yükseklik ayarı, dönüş açısı ve eksen ayarları ile bir
HP iş ekranında bulunabilecek en fazla ayarlanabilirlik özelliği kendinize uygun
konumu bulmanıza yardımcı olur.

Çevresel etkinizi kontrol edin

ENERGY STAR®, EPEAT® Gold 3 ve TCO sertifikalı akıllı, enerji açısından verimli
tasarım ile güç tüketiminizi azaltın ve maliyetlerinizi düşürün.
Cıva içermeyen LED ekran arkadan aydınlatma, düşük halojenli4 tasarım ve
arsenik içermeyen5 ekran camı ile çevresel ayak izinizi azaltın.

Global güvence

Üç yıllık standart sınırlı garanti ile desteklenen BT yatırımlarınız konusunda içiniz
rahat olsun. Korumanızı standart garantilerden daha ileri seviyelere getirmek
için HP Care Pack Hizmetleri6 arasından istediğinizi seçin.

Telefonla veya çevrimiçi olarak ödüllü hizmet ve destek alın.

HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23 inç) LED Arkadan
Aydınlatmalı Monitör

Monitör boyutu (diyagonal)

58,4 cm (23 inç)

Izlenebilir açı

170° yatay; 160° dikey

Parklaklık

250 g/m²

Kontrast oranı

1000:1 statik; 5000000:1 dinamik

Yanıt hızı

5 ms (açık/kapalı)

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080

En boy oranı

Geniş ekran (16:9)

Ekran özellikleri

Tak ve Çalıştır; Yansımasız; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan aydınlatma; Pivot hareketi

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI-D (HDCP desteği ile); 1 DisplayPort (HDCP desteği ile)

Giriş gücü

Giriş voltajı: 90 - 265 VAC

Güç Tüketimi

36 W (maksimum), 33 W (tipik), 0,5 W (bekleme)

Boyutlar

Ayaklı: 54,4 x 24,24 x 46,99 cm
Ayak hariç: 54,4 x 5,1 x 32,9 cm

Ağırlık

3,9 kg

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 ila +30°; Dönüş Açısı: 360°

Çevre koruma

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

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR@ belgeli

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.

HD resimleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.
2 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
3 Bu ürünün EPEAT® Gold modelleri, HP'nin ticari ekran ürünlerinin kayıtlı olduğu yerlerde bulunabilir. Ülkenizdeki kayıt durumu için bkz. www.epeat.net.
4 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
5 10 ppm Yöntem Algılama Sınırına sahip ICP-AES cihazıyla ABD EPA test yöntemleri 3052/6010b kullanılarak yapılan testlerde arsenik ve arsenik bileşikleri saptanmamıştır.
6 HP Care Pack Hizmetleri düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu olabilir. HP Care Pack Hizmetleri, servis
sözleşmelerini standart garantilerin ötesine taşır. HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresindeki HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre HP Care
Pack Hizmetleri ile ilgili ek bilgiler www.hp.com/hps/carepack adresinde bulunur.
1

HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın
HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan
değiştirilebilir. Belirli özellikler modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/monitors
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HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23 inç) LED Arkadan
Aydınlatmalı Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Çift Çıkışlı USB Grafik Adaptörü

Bilgisayarınıza tek bir USB 3.0 B bağlantısı ile görüntülerde yüksek çözünürlük sağlayan DVI-I ve
DisplayPort çıkışlarına sahip HP Çift Çıkışlı USB Grafik Adaptörü'nün sunduğu çift monitör kurulumu
sayesinde ekran kalitesini ve üretkenliği artırın.
Ürün numarası: C5U89AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü
ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve
duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.
Ürün numarası: EM870AA

Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar ve İnce
İstemci için HP Entegre İş Merkezi
Standı

HP Tümleşik İş Merkezi Standı; HP Compaq 6005 Pro, 8000 Serisi HP Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar veya
HP İnce İstemci ve VESA standart bağlantı parçalı çoğu HP 17 - 24-inç* (43,18 - 60,96 cm) diyagonal LCD
monitörler (lütfen uyumluluk için Hızlı Teknik Özellikler belgesine bakın) için performans veya
üretkenlikten ödün vermeden sınırlı masa alanının en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olacak
biçimde tasarlanmıştır. * Ağırlığı 3,4 - 4,8 kg (7,5 - 10,5 lb) olan HP monitörler.
Ürün numarası: LH526AA

HP LCD Hoparlör Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak üzere tam multimedya
destek özellikleri eklemek için monitörünüzün ön yüzeyine sorunsuzca bağlayın.
Ürün numarası: NQ576AA

HP DisplayPort Kablo Takımı

Bir HP İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü monitördeki bir DisplayPort konektörüne
bağlar.
Ürün numarası: VN567AA

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, bilgisayarınız için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü
yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: U7935E

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan
değiştirilebilir. Belirli özellikler modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/hpoptions
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