Dataark

HP EliteDisplay E241e 61 cm (24") IPS LED-skærm
med bagbelysning
IPS Gen 2, æstetisk design, justerbarhed, komfort og intelligent
strømforbrug

Få In-Plane Switching (IPS) Gen
2-teknologi i virksomhedsklasse,
bredere visningsvinkler, design i
gråtoner, der overholder Tysklands
BGI 650, samt enestående komfort
og energibesparelser med HP
EliteDisplay E241e 61 cm (24") IPS
LED-skærm med bagbelysning.

Se alt nu.
● Få en fantastisk visningsvinkel på 178 grader og den flotteste farveintegritet med IPS Gen 2-teknologi, så du kan
dele den 61 cm (24") store skærm med alle i lokalet.
Knokl løs hele dagen med komfort.
● Indstil skærmen, så den passer perfekt til dig – større fleksibilitet findes ikke på en HP-erhvervsskærm. Skærmen
opfylder endvidere kravene for TCO Certified Edge, som omfatter innovative produkter, med miljøvenligt og
ergonomisk stativdesign.
Udviklet under hensyntagen til miljøet.
● Reducer strømforbruget med det intelligente og energieffektive design, med lavt halogenindhold1. Skærmen
anvender IPS Gen 2, er ENERGY STAR®- og TCO-mærket, EPEAT® Silver-registreret2, har bagbelysning uden
kviksølv og arsenikfrit glas.
● Se alle detaljer på den 24" store skærm i fuld HD-opløsning på 1920 x 10803, med smal skærmkant, 250
cd/m2-lysstyrke, kontrastforhold på 1000:1, dynamisk kontrastforhold på 4M:1 og svartid på 8 ms.4
● Få glæde af både fremtidssikrede og ældre tilslutningsmuligheder med en række indgange, bl.a. DisplayPort 1.2,
DVI, VGA og en integreret USB-hub, så eksterne enheder kan sluttes direkte til skærmen.
● Med den interne strømforsyning og kompakte størrelse kan du få et ryddeligt skrivebord med flere skærme5,
samtidig have alle dine projekter lige foran dig. Slut med at tilpasse vinduer for at få plads til dit arbejde.
● Tilpas skrivebordet med HP Display Assistant-software, og undgå tyveri med en personlig PIN-kode, der
deaktiverer skærmen, hvis den kobles fra pc'en uden godkendelse.
● Føl dig tryg ved at vide, at din it-investering understøttes af en 3 års begrænset standardgaranti. For at udvide
din beskyttelse ud over standardgarantien, kan du vælge HP Care Pack Services som tilbehør.6
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HP EliteDisplay E241e 61 cm (24") IPS LED-skærm med bagbelysning
Specifikationstabel

Produktnummer

G7D44AA; G7D44AT

Produktfarve

Ergo Grey (overholder anbefalinger fra Tysklands BGI 650)

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

61 cm (24")

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 4000000:1 dynamisk1

Responsforhold

8 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:10

Oprindelig opløsning

1920 x 1200

Understøttede opløsninger

1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x
480

Skærmegenskaber

Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen

Brugerbetjening

Menu; Minus ("-"); Plus ("+") /indgang; OK/auto Strømforsyning

Indgangssignal

1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-understøttelse); 1 DisplayPort 1.2 (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

3 x USB 2.0 (én upstreamport, to downstream)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 90 til 265 VAC

Strømforbrug

Strømforbrug - beskrivelse: 40 W (maksimalt), 35 W (typisk), <0,5 W (standby); Skærmopløsning: 1920 x 1200

Mål inklusive stander (B x D x 55,6 x 27,62 x 51,656 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

55,6 x 5,5 x 36,26 cm

Vægt

6,58 kg

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +30°; Drejning på 360°; Højde: 0-150 mm

Certificering og
overensstemmelser

TCO Certified Edge; TüV-GS; UL; C-Tick; VCCI; E-Standby; NOM; PSB; ICE; China Energy Label Grade 1; SmartWay – kun NA – Energy logistics; Opfylder
anbefalinger fra Tysklands BGI 650

Miljøansvar

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig2

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket

Kassens indhold

Skærm; VGA-kabel; USB-kabel; DisplayPort-kabel; Vekselstrømsledning; Trykt dokumentation og CD (med brugervejledning, garanti, drivere); HP Display
Assistant-software

Garanti

3 års begrænset garanti. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger
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HP EliteDisplay E241e 61 cm (24") IPS LED-skærm med bagbelysning
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Dual Output
USB-grafikadapter

Øg antallet af skærme og produktiviteten med en konfiguration med to skærme vha. HP's USB-grafikadapter med
dobbeltudgang, som har DVI-I- og DisplayPort-udgange til høje opløsninger via en enkelt USB 3.0 B-forbindelse til pc'en.

HP stativ til integreret
driftscenter til ultraslank
desktop og tynd klient

HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på
kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en stationær og ultraslank HPpc i 8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24" (43,18 til 60,96 cm) LCD-skærme (se
kompatibilitetslisten i specifikationerne) med VESA-standardmonteringskonsoller.

Produktnummer: C5U89AA

Produktnummer: E8H16AA

HP Quick Release-beslag

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP integreret driftscenter 3
til Small Form Factor

Maksimer din arbejdsplads med HP Integrated Work Center til Small Form Factors v3. Tilpas en "alt-i-én" løsning ved
at kombinere en HP Small Form Factor eller pc med en LED-skærm på op til 24" (diagonalt).

HP integreret driftscenter til
Desktop Mini og tynd klient

Få mest muligt ud af mindre arbejdspladser, og skab en kompakt løsning på skrivebordet med HP IWC Desktop Mini/
Thin Client ved at kombinere en skærm med HP Desktop Mini, HP Thin Client eller HP Chromebox, og du får praktisk
frontadgang til alle indgangene.

Produktnummer: F2P06AA

Produktnummer: G1V61AA

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder
stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

5 års service på stedet
næste hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7935E
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Fodnoter
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke med lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke med lavt halogenindhold.
EPEAT®-registreret hvor relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.
High-definition-indhold kræves.
4 Alle specifikationer for ydelsen repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
5 Hver skærm sælges separat.
6 HP Care Pack-tjenester sælges separat. Serviceniveauer og responstider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Servicen begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og
begrænsninger. Se flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc.
1
2
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1
2

Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument.
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