Taulukot

HP:n LED-taustavalaistu 48 cm:n (18,9 tuuman)
EliteDisplay E190i -IPS-näyttö kuvasuhteella 5:4
Laajalti yhteensopiva, tärkeisiin liiketoimiin sopiva IPS-näyttö

Laajalti yhteensopiva, tärkeisiin
liiketoimiin sopiva IPS-näyttö. Saat
liiketoiminnassa tarvitsemiisi
sovelluksiin sopivan näytön
kuvasuhteella 5:4 ja nyt myös
IPS-tekniikan mahdollistamat
esittelyominaisuudet ja erittäin
laajat katselukulmat. Voit
mukauttaa näytön itsellesi
mukavaksi, sillä jalusta on täysin
säädettävissä. Lisäksi säästät
ympäristöä energiatehokkaalla
laitteella.

Nyt näet kaiken.
● IPS-tekniikan avulla voit hyödyntää uskomattoman 178 asteen katselukulman ja nauttia upeasta värien
tarkkuudesta. Näet tarkat kuvat ja tasaiset värit miltei mistä kulmasta vain, ja vääristymiä ilmenee vähemmän
kuin perinteisissä Twisted Nematic (TN) -näytöissä.
Pysy tilanteen tasalla.
● Voit käyttää edelleen kuvasuhdetta 5:4, johon yritysmaailman ja julkisen sektorin sovellukset on suunniteltu.
Työskentelyyn on runsaasti tilaa halkaisijaltaan 48 cm:n (18,89 tuuman) näytöllä.
Työskentelymukavuutta koko pitkän päivän.
● Kallistettavan, korkeussäädettävän ja kiertyvän näytön saa taatusti sopivaan katselukulmaan.
Tehosta ympäristövaikutusten hallintaa.
● Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kulujasi käyttämällä älykästä, energiaa säästävää näyttöä, joka täyttää
ENERGY STAR® -vaatimukset ja on EPEAT® Gold -rekisteröity.1
● Lisäksi näytön taustavalaistuksessa ei käytetä elohopeaa, näytön osat ovat vähähalogeenisia2 ja näytön lasi ei
sisällä arseenia.
Suorituskykyä ja liitettävyyttä.
● Suuri dynaaminen kontrastisuhde (3M:1) ja nopea vasteaika takaavat kirkkaat ja selkeät kuvat ja videokuvan.3
● Voit liittää helposti tallennusvälineitä ja laitteita kätevien VGA-, DVI- ja DisplayPort-tuloliitäntöjen sekä kiinteän
USB-keskittimen kautta.
Tuottavuus- ja hallintaohjelmisto.
● HP Display Assistant -ohjelmistolla voit osioida näyttöruudun haluamasi kokoisiksi ikkunoiksi, jolloin voit
työskennellä yhtä aikaa asiakirjojen, laskentataulukkojen ja sähköpostiviestien parissa.
● Laajennetun työkalupalkin avulla voit tarkastella kaikilla liitetyillä näytöillä avoinna olevia sovelluksia.
● Käyttäjäkohtainen PIN-tunnus ehkäisee varkauksia, sillä näyttö sammuu, jos se irrotetaan tietokoneesta luvatta.
HP:n maailmanlaajuiset palvelut ja tuki.
● Voit luottaa siihen, että IT-investointiesi tukena on kolmen vuoden rajoitettu vakiotakuu.
● Voit luottaa siihen, että IT-investointiesi tukena on kolmen vuoden rajoitettu vakiotakuu.
● Voit myös valita HP Care Pack -palveluvalikoimasta4 tukipaketin, joka on laajempi kuin vakiotakuut.
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HP:n LED-taustavalaistu 48 cm:n (18,9 tuuman) EliteDisplay E190i -IPS-näyttö
kuvasuhteella 5:4 Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

E4U30AA; E4U30AS; E4U30AT

Näytön koko (lävistäjä)

48 cm (18,9 tuumaa)

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 kiinteä; 3000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

8 ms (harmaa–harmaa)1

Kuvasuhde

5:4

Alkuperäinen tarkkuus

1 280 x 1 024

Tuetut kuvatarkkuudet

1280 × 1024; 1280 × 800; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480

Näytön ominaisuudet

Plug and Play; Häikäisynesto; Antistaattinen; Asset Control; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; Säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; Vaihto
tasossa

Käyttäjätoiminnot

Valikko; Miinus (-); Plus (+); OK; Virta

Sisääntulosignaali

1 VGA; 1 DVI-D; 1 x DisplayPort

Portit ja liittimet

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

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

28 W (enintään), 25 W (normaali), < 0,5 W (valmiustilassa)

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

41,7 × 19, 2 × 48, 6 cm (täydessä korkeudessaan)

Tuotteen mitat ilman jalustaa 41,7 x 4,7 x 34,7 cm
(l × s × k)
Paino

4,9 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5–25° Sivuttaiskierto: ±180°; Näytön kierto: 90°

Ympäristö

elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

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 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 tuuman) HP:n nestekidenäytöt (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: E8H16AA

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: EM870AA

HP LCD Speaker Bar

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

Tuotenumero: NQ576AA

HP DisplayPort -kaapelisarja

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

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

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

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: VN567AA
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Viestin alaviitteet
EPEAT® Gold maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
4 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on
osoitteessa www.hp.com/go/cpc.
1
2
3

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

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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