Veri sayfası

HP EliteDisplay E190i 48 cm (18,9 inç) 5:4 LED
Arkadan Aydınlatmalı IPS Monitör
Eski teknolojilerle uyumlu, iş uygulamalarına uygun IPS ekran

Eski teknolojilerle uyumlu, iş
uygulamalarına uygun IPS ekran.
IPS teknolojisinin inanılmaz sunum
olanakları ve ekstra geniş
görüntüleme açılarına sahip, iş
uygulamalarınıza uygun
tasarlanmış 5:4 çerçeve oranlı bir
ekran. Her yönden ayarlanabilir
standı ile rahatça görüntülemenin
keyfini çıkarın; enerji verimliliğine
öncelik verilmiş tasarımıyla çevreyi
koruyun.

Artık her şeyi aynı anda görüntüleyebilirsiniz.
● Düzlem İçi Geçiş (IPS) teknolojisi sayesinde 178 derecelik mükemmel izleme açısı ve etkileyici renk bütünlüğü
elde edin. Sıradan TN (Bükümlü Nematik) panellere göre daha az görüntü bozulması ile her açıdan tutarlı renkler
ve net görüntüler.
Bildiğinizden şaşmayın.
● Özel sektör ve kamuya yönelik iş uygulamalarının tasarımında baz alınan 5:4 çerçeve oranını kaybetmeyin. 48 cm
(18,89'') diyagonal boyutlu ekranda tüm işleriniz için geniş alanın keyfini çıkarın.
Gün boyu rahat bir şekilde kullanın.
● Değiştirilebilir açı, yükseklik, döndürme ve pivot ayarları ile sizin için en rahat görüntüleme pozisyonunu bulun.
Çevre üzerindeki etkinizi kontrol altına almanıza yardımcı olur.
● ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® Gold kayıtlı bu akıllı, enerji açısından verimli tasarım ile güç tüketiminizi azaltın
ve maliyetlerinizi düşürün.1
● Ekran aynı zamanda, cıva içermeyen ekran arkadan aydınlatmaları, düşük halojenli bileşenler2 ve arsenik
içermeyen ekran camı ile donatılmıştır.
Performans ve bağlantı özellikleri.
● 3M:1 dinamik kontrast oranı ve hızlı yanıt süresi ile içeriklerinizi ve videolarınızı canlı ve net bir şekilde
görüntüleyin.
● Kolay kullanımlı VGA, DVI ve DisplayPort girişleri ve tümleşik USB hub'ı ile aygıtları ve ortamları monitörde kolayca
bağlayın.
Verimlilik ve yönetim yazılımları.
● Yeniden boyutlandırılabilir ekran bölümleri ile çalışma alanınızı kişiselleştirin ve HP Display Assistant yazılımı ile
ekranın farklı bölümlerinde aynı anda farklı belgeler, tablolar ve e-postalar üzerinde çalışın.
● Genişletilmiş araç çubuğu ile açık uygulamaları bağlı olan tüm ekranlarda görüntüleyin.
● Onay olmadan bilgisayarla bağlantısı kesildiğinde monitörü devre dışı bırakan, kullanıcı tarafından belirlenen bir
PIN ile hırsızlığı önleyin.
Dünya çapında HP hizmet ve desteği.
● Standart, üç yıllık sınırlı garanti ile desteklenen BT yatırımlarınız konusunda içiniz rahat olsun.
● Standart, üç yıllık sınırlı garanti ile desteklenen BT yatırımlarınız konusunda içiniz rahat olsun.
● Korumanızı standart garantilerden daha ileri seviyelere getirmek için HP Care Pack Hizmetleri4 arasından
istediğinizi seçin.
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HP EliteDisplay E190i 48 cm (18,9 inç) 5:4 LED Arkadan Aydınlatmalı IPS Monitör Teknik
Özellikler Tablosu

Ürün numarası

E4U30AA; E4U30AS; E4U30AT

Monitör boyutu (diyagonal)

48 cm (18,9")

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

250 g/m²1

Kontrast oranı

1.000:1 statik; 3.000.000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

8 ms griden griye1

En boy oranı

5:4

Gerçek çözünürlük

1280 x 1024

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Tak ve Çalıştır; Yansımasız; Anti-statik; Varlık Denetimi; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan aydınlatma;
Düzlem içi geçiş

Kullanıcı denetimleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+"); OK; Güç

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

3 USB 2.0 (bir üst akım, iki alt akım)

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

28 W (maksimum), 25 W (tipik), < 0,5 W (bekleme)

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

41,7 x 19,2 x 48,6 cm (tam yükseklikte)

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 41,7 x 4,7 x 34,7 cm
G x D)
Ağırlık

4,9 kg
(Ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 ila +25°; Dönüş Açısı: ±180°; Pivot hareketi: 90°

Çevre koruma

Cıva içermeyen ekran arka ışıkları; Arsenik içermeyen ekran camı; Düşük halojen

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP EliteDisplay E190i 48 cm (18,9 inç) 5:4 LED Arkadan Aydınlatmalı IPS 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

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: E8H16AA

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

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.

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

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: VN567AA
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HP EliteDisplay E190i 48 cm (18,9 inç) 5:4 LED Arkadan Aydınlatmalı IPS Monitör
Mesaj Altbilgileri
HP'nin ticari monitör ürünlerini kaydettirdiği EPEAT ® Gold. Ülkenizdeki kayıt durumu için www.epeat.net adresine bakın.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
4 HP Care Pack Hizmetleri ayrı satılır. HP Care Pack Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu
olabilir. Ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/cpc adresine bakın.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1

Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
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.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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