Taulukot

HP EliteDisplay E241e -IPS-näyttö, 61 cm (24
tuumaa), LED-taustavalaistu
Toisen sukupolven IPS-tekniikka, esteettinen muotoilu, mukauttamisen
mukavuutta ja energiatehokkuutta

LED-taustavalaistu, lävistäjältään
24 tuuman HP EliteDisplay E241e
-IPS-näyttö tarjoaa yritystasoisen
toisen sukupolven In-Plane
Switching -tekniikan (IPS),
käyttömukavuutta ja
energiansäästöä harmaassa,
Saksan BGI 650 -standardin
mukaisessa kotelossa, erityisen
laajalla katselukulmalla
varustettuna.

Nyt näet kaiken.
● Toisen sukupolven IPS-tekniikka mahdollistaa upean, 178 asteen katselukulman ja näyttää värit oikein, joten voit
jakaa lävistäjältään 61 cm:n (24 tuuman) näyttösi kaikkien huoneessa olijoiden kesken.
Työskentelymukavuutta koko pitkän päivän.
● Mukautettavat asetukset auttavat löytämään mukavimman asennon – näyttö on kaikista HP:n yritysnäytöistä
vapaimmin säädettävissä. Näyttö on myös saanut innovatiivisille tuotteille myönnettävän TCO Certified Edge
-hyväksynnän johtavasta ympäristöystävällisestä ja ergonomisesta jalustasuunnittelusta.
Suunnittelua ympäristöä ajatellen.
● Vähennä energiankulutusta käyttämällä älykästä, energiaa säästävää ja vähähalogeenista1 toisen sukupolven
IPS-tekniikkaa hyödyntävää laitetta, joka on ENERGY STAR®- ja TCO-hyväksytty sekä EPEAT® Silver -rekisteröity2
ja jonka näytön taustalamput ovat elohopeattomia ja näyttölasi arseeniton.
● Ihaile täydellä teräväpiirtotarkkuudella3 (1920×1080) näytettäviä yksityiskohtia lävistäjältään 24-tuumaiselta
näytöltä, jonka luminanssi on 250 cd/m2, kontrastisuhde on 1000:1, dynaaminen kontrastisuhde on 4 milj. : 1 ja
vasteaika on 8 ms.4
● Nauti monipuolisesta liitettävyydestä: näyttöön on helppoa liittää lisälaitteita sisäisen USB-keskittimen avulla ja
näytössä on tuki niin uudenaikaisille kuin vanhanmallisillekin yhteystekniikoille, DisplayPort 1.2, DVI ja VGA
mukaan lukien.
● Pienikokoisessa laitteessa on sisäinen virtalähde, joten voit koota useista näytöistä5 siistin työtilan ja levitellä
projektit keskelle työpöydän etualaa. Enää ei tarvitse venytellä ohjelmien ikkunoita työtehtäviin sopiviksi.
● HP Display Assistant-ohjelmiston avulla voit mukauttaa työtilasi, ja käyttäjäkohtainen PIN-koodi ehkäisee
varkauksia, sillä se muuttaa näytön toimintakyvyttömäksi, jos näyttö irrotetaan tietokoneesta luvatta.
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen.
Vakiotakuun lisäksi voi valita lisäturvaa HP Care Pack -palveluvalikoimasta.6
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teknisistä tiedoista

Tuotenumero

G7D44AA; G7D44AT

Tuotteen väri

Ergo Grey (täyttää Saksan BGI 650 -vaatimukset)

Näytön koko (lävistäjä)

61 cm (24 tuumaa)

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²1

Kontrastisuhde

staattinen 1000:1; dynaaminen 4 000 000 : 11

Vasteaikasuhde

8 ms (harmaa–harmaa)1

Kuvasuhde

16:10

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 200

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Plug and Play; Häikäisynesto; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; Säätimet näytössä

Käyttäjätoiminnot

Valikko; Miinus (-); Plus (+) / tulo; OK/Auto; Virta

Sisääntulosignaali

1 VGA-portti; 1 DVI-D (HDCP-tuki); 1 DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

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

Virransyöttö

Tulojännite: 90–265 V AC

Virrankulutus

Virrankulutuksen kuvaus: 40 W (enintään), 35 W (normaali), < 0,5 W (valmiustilassa); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 200

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

55,6x27,62x51,656 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 55,6×5,5×36,26 cm
(l × s × k)
Paino

6,58 kg

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: –5° – +30°; kääntökulma 360°; korkeus: 0–150 mm

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

TCO Certified Edge -hyväksytty TÜV-GS; UL; C-Tick; VCCI; E-Standby; NOM; PSB; ICE; CEL-taso 1 (China Energy Label); SmartWay – vain Pohjois-Amerikka –
energialogistiikka; Saksan BGI 650 -vaatimukset täyttävä

Ympäristö

Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen2

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Pakkauksen sisältö

Näyttö; VGA-johto; USB-johto; DisplayPort-johto; virtajohto; painettu dokumentaatio ja CD-levy (sis. käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); HP Display
Assistant -ohjelmisto

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu. Ehdot vaihtelevat maittain. Tiettyjä rajoituksia
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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 rajallisen 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 standardien mukaisilla VESA-kiinnitysaukoilla varustetut, lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n (17–
24 tuuman) HP:n nestekidenäytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta QuickSpecs-tiedoista).

Tuotenumero: C5U89AA

Tuotenumero: E8H16AA

HP Quick Release -kiinnike

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 Integrated Work Center 3
– Small Form Factor

Optimoi työtilasi HP Integrated Work Center for Small Form Factors v3 -ratkaisun avulla. Mukauta itsellesi
"all-in-one"-ratkaisu yhdistämällä HP:n pienikokoinen tietokone tai työasema ja LED-näyttö, jonka lävistäjä on jopa
24 tuumaa.

Tuotenumero: F2P06AA

HP:n integroitu työkeskus
minipöytätietokoneille ja
Thin Client -päätteille

Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda
pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP
Chromebox -tietokoneeseen, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

HP LCD Speaker Bar

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

Tuotenumero: G1V61AA

Tuotenumero: NQ576AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7935E
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Viestin alaviitteet
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
EPEAT®-rekisteröity, jos käytössä. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.
Käyttö edellyttää teräväpiirtosisältöä.
4 Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
5 Näytöt hankittava erikseen.
6 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/cpc.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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