Záznamový list

Monitor IPS HP EliteDisplay E190i s uhlopriečkou 48
cm (18,9''), pomerom strán 5:4 a podsvietením LED
Monitor IPS nevyhnutný pre podnikanie, ktorý podporuje aj staršie
systémy

IPS displej, ktorý je pre vaše
podnikanie nevyhnutný. Získajte
monitor s pomerom strán 5:4
navrhnutý pre všetky vaše
špecifické podnikové aplikácie a
teraz aj s dokonalou prezentáciu a
mimoriadne širokými pozorovacími
uhlami vďaka technológii IPS.
Vychutnajte si nastaviteľné
pohodlie vďaka úplne
nastaviteľnému stojanu a správajte
sa zodpovedne k životnému
prostrediu vďaka úspore energie.

Teraz uvidíte všetko.
● Vďaka technológii In-Plane Switching (IPS) máte k dispozícii skvelý pozorovací uhol 178° a ohromujúcu integritu
farieb. Prezerajte si ostré obrázky a konzistentné farby takmer z ktoréhokoľvek uhla – menej skreslenia ako
štandardné TN (Twisted Nematic) panely.
Udržujte si ten správny smer.
● Zachovajte si pomer strán 5:4, na ktorý sú nastavené vaše špecifické podnikové aplikácie aj aplikácie verejného
sektora. Užívajte si dostatok priestoru pre všetky vaše úlohy s uhlopriečkou 48 cm (18,89'').
Prejdite svoj deň so silou a v pohodlí.
● Nájdite si najpohodlnejšiu polohu pomocou nastaviteľného naklonenia, nastaviteľnej výšky, otočenia a nastavení
otočného čapu.
Riaďte svoj vplyv na životné prostredie.
● Znížte spotrebu energie a znížte svoje náklady vďaka inteligentnému, energeticky úspornému dizajnu, ktorý má
certifikáty ENERGY STAR® a EPEAT® Gold.1
● Súčasťou monitora sú tiež bezortuťové podsvietenie displeja, diely s nízkym obsahom halogenidov2 a sklo
displeja bez obsahu arzénu.
Výkon a pripojiteľnosť.
● Získajte ostrý, jasný obsah a video vďaka vysokému kontrastnému pomeru 3M:1 a rýchlemu času odozvy.3
● Jednoduché pripojenie médií a zariadení vďaka praktickým vstupom VGA, DVI a DisplayPort a integrovanému USB
rozbočovaču.
Produktivita a riadiaci softvér.
● Prispôsobte svoj pracovný priestor s nastaviteľnou veľkosťou častí obrazovky a pracujte súčasne na
dokumentoch, tabuľkách a e-mailoch v oddelených miestach na obrazovke — so softvérom HP Display
Assistant.
● Zobrazte otvorené aplikácie na všetkých svojich pripojených monitoroch s rozšíreným panelom s nástrojmi.
● Odraďte zlodejov vlastným PIN kódom, ktorý deaktivuje monitor v prípade, ak ho odpojíte od počítača bez
potvrdenia.
Celosvetové služby a podpora:
● Získate istotu, že vaše investície do IT sú zabezpečené štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou.
● Získate istotu, že vaše investície do IT sú zabezpečené štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou.
● Objednajte si voliteľné služby HP Care Pack4 na rozšírenie vašej ochrany nad rámec štandardnej záruky.
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podsvietením LED Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

E4U30AA; E4U30AS; E4U30AT

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

48 cm (18,9 palca)

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

250 cd/m²1

Pomer kontrastu

1 000 : 1 statický; 3 000 000 : 1 dynamický1

Miera odozvy

8 ms sivá – sivá1

Aspect ratio (Pomer strán)

5:4

Natívne rozlíšenie

1280 x 1024

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

technológia Plug and Play; antireflexný; antistatický; ovládanie aktív; programovateľné používateľom; výber jazyka; ovládacie prvky na obrazovke;
podsvietenie LED; Prepínanie v rovine

Používateľské ovládače

Ponuka; Mínus („-“); Plus („+“); OK; Napájanie

Vstupný signál

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Porty a konektory

3 USB 2.0 (1 na odosielanie dát, 2 na príjem dát)

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

28 W (maximálne), 25 W (bežná prevádzka), <0,5 W (pohotovostný režim)

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

41,7 x 19,2 x 48,6 cm (v plnej výške)

Rozmery bez podstavca (Š x H 41,7 x 4,7 x 34,7 cm
x V)
Hmotnosť

4,9 kg
(So stojanom)

Ergonomické vlastnosti

Náklon: -5 až +25°; Otáčanie: ±180°; Otáčanie čapu: 90°

Okolitý

Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Sklo monitora bez obsahu arzénu; Nízky obsah halogenidov

Zhoda s normami energetickej Spĺňa normu ENERGY STAR®
efektívnosti
Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Grafická karta HP Dual
Output USB

Rozšírte využiteľnú plochu a produktivitu s týmto prevedením duálneho zobrazenia vďaka novej grafickej karte HP s
výstupom USB na dva monitory, ktorý obsahuje výstupy DVI-I a DisplayPort na pripojenie monitorov s vysokým
rozlíšením cez jediný konektor USB 3.0 B do vášho počítača.

Číslo produktu: C5U89AA

Stojan integr. prac. centra
HP pre ultratenké stolové
počítače a počítače typu
tenký klient

Vstavaný stojan pracovného strediska HP je určený pre maximalizáciu využitia obmedzeného priestoru na pracovnom
stole bez obetovania výkonu a produktivity s podporou ultra tenkých stolných počítačov HP Compaq radu 6005 Pro alebo
8000 alebo tenkých klientov HP a väčšiny LCD monitorov HP s uhlopriečkou 17 až 24-palcov* (43,18 až 60,96 cm) (pozri
informácie o kompatibilite v špecifikáciách) so štandardnými montážnymi konzolami VESA. * Monitory HP s hmotnosťou
3,4 kg až 4,8 kg (7,5 lbs až 10,5 lbs).

Číslo produktu: E8H16AA

Monitor HP LCD montáž s
rýchlym uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné
ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte
na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Reproduktorový panel HP
LCD Speaker Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo
reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Sada DisplayPort káblov HP

Pripojte konektor DisplayPort k podnikovému stolnému počítaču HP ku konektoru DisplayPort na monitore.

Záruka 5 r., na mieste, na
nasl. prac. deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov
Číslo produktu: U7935E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: NQ576AA

Číslo produktu: VN567AA
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Poznámky v krátkych správach
EPEAT® Gold v mieste registrácie komerčných zobrazovacích produktov HP. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na lokalite www.epeat.net.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia mať nízky obsah
halogénových prvkov.
3 Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
4 Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne služieb a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Poskytovanie služby sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia
určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na lokalite www.hp.com/go/cpc.
1
2

Technické špecifikácie zrieknutie
1

Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
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