גיליון נתונים

צג  HP EliteDisplay E241e IPSעם תאורת  LEDאחורית
בגודל  61ס"מ )''(24
תצוגת  IPSמדור  2בעיצוב אסתטי ,נוחות הניתנת להתאמה אישית וחיסכון
באנרגיה

הודות לצג HP EliteDisplay E241e IPS
בגודל  24אינץ' עם תאורת  LEDאחורית
תוכל לקבל שילוב ברמה עסקית של
טכנולוגיית (IPS) In-Plane Switching
מדור שני ,זוויות צפייה רחבות במיוחד,
עיצוב בגוני אפור התואם להמלצות BGI
 650של גרמניה ,ונוחות יוצאת מן הכלל
וחיסכון באנרגיה.

ראה את התמונה במלואה.
● באמצעות טכנולוגיית  (IPS) IPS Switchingמדור  ,2המאפשרת לך לשתף את המסך בגודל  61ס"מ )'' (24עם כל הנוכחים בחדר,
תוכל ליהנות מזוויות צפייה מעולות של  178מעלות ושלמות צבע מדהימה.

עבוד במלוא המרץ במהלך היום ועשה זאת בנוחות.
● מצא את התנוחה הנוחה לך ביותר עם הגדרות הניתנות להתאמה אישית—יכולת הכוונון המיטבית שקיימת בתצוגה עסקית של
 .HPהתצוגה עומדת גם בדרישות  TCO Certified Edgeלמוצרים חדשניים ומתקדמים בעלי מעמד בעיצוב ארגונומי וידידותי
לסביבה.

עוצב מתוך מחשבה על הסביבה.
● הפחת את צריכת החשמל בעזרת עיצוב חכם ,חסכוני באנרגיה ,דל בהלוגן 1המשתמש בטכנולוגיית  ,IPS Gen 2בעל אישור
® ENERGY STARו TCO-ובעל דירוג  2,EPEAT® Silverשכולל תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית וצג זכוכית ללא ארסן.
● הצג את כל הפרטים המדהימים על-גבי תצוגת לוח צר בגודל  24אינץ' באלכסון ברזולוציה בחדות גבוהה מלאה של x 1,920
 ,31,080בהירות של  ,250 cd/m2יחס ניגודיות של ,1000:1יחס ניגודיות דינאמי של  ,4M:1וזמן תגובה של  8אלפיות השניה4.
● באפשרותך ליהנות מקישוריות שתומכת ביישומים עתידיים ומדור קודם עם מגוון יציאות קלט כולל ,VGA ,DVI ,DisplayPort 1.2
ורכזת  USBמשולבת ,המאפשרת קישוריות קלה של ציוד היקפי ישירות מהתצוגה.
● הודות לספק הפנימי והעיצוב הקומפקטי תוכל לעצב שטח עבודה מסודר עם צגים מרובים 5ולמקם את כל הפרוייקטים שלך בחלק
הקדמי והמרכזי בשולחן העבודה .לא עוד שינוי גודל החלונות כדי שיתאימו למשימות שלך.
● התאם אישית את שטח העבודה שלך בעזרת תוכנת  HP Display Assistantומנע גניבות בעזרת  PINמשתמש ייעודי שמשבית את
הצג כאשר הוא מתנתק מהמחשב ללא אישור.
● אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהשקעתך ב IT-נתמכת באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים .בחר בשירותי HP Care Pack
האופציונליים להרחבת ההגנה מעבר לאחריות הסטנדרטית6.
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צג  HP EliteDisplay E241e IPSעם תאורת  LEDאחורית בגודל  61ס"מ )'' (24טבלת מפרטים

מספר מוצר

G7D44AA; G7D44AT

גודל תצוגה )באלכסון(

 61ס"מ )"(24

צבע מוצר

זווית צפייה
בהירות

יחס ניגודיות
יחס תגובה

יחס רוחב-גובה

רזולוציה טבעית

אפור מלוכלך )תואם להמלצות  BGI 650של גרמניה(
 178°אופקי;  178°אנכי
250 cd/m²1

 1000:1סטטי;  4000000:1דינמי

1

 8אלפיות השניה  -אפור לאפור

1

16:10

1,920 x 1,200

רזולוציות נתמכות

;800 x 600 ;1,024 x 768 ;1,280 x 720 ;1,280 x 800 ;1,280 x 1,024 ;1,440 x 900 ;1,680 x 1,050 ;1,600 x 900 ;1,600 x 1,200 ;1,920 x 1,080 ;1,920 x 1,200
640 x 480

פקדים למשתמש

תפריט; סימן מינוס )" ;("-סימן פלוס )"/ ("+קלט; אישור/אוטומטי; הפעלה/כיבוי

יציאות ומחברים

 3יציאות ) USB 2.0יציאת  2 ,upstreamיציאות (downstream

מאפייני תצוגה
אות קלט

מתח במבוא
צריכת מתח

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(
ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(
משקל

הכנס-הפעל; ציפוי נגד בוהק; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; בחירת שפה; פקדים על-גבי המסך
יציאת  ;VGAיציאת ) DVI-Dעם תמיכת  ;(HDCPיציאת ) DisplayPort 1.2עם תמיכת (HDCP
מתח כניסה 90 :עד  265וולט AC

תיאור צריכת מתח 40 :וואט )מרבי( 35 ,וואט )אופייני( 0.5 > ,וואט )המתנה(; רזולוציית מסך1,920 x 1,200 :
 51.656 x 27.62 x 55.6ס"מ
 36.26 x 5.5 x 55.6ס"מ
 6.58ק"ג

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -5 :עד  ;+30°סיבוב של  ;360°גובה -1500 :מ"מ

סביבתי

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן

תכולת האריזה

צג; כבל  ;VGAכבל  ;USBכבל  ;DisplayPortכבל מתח  ;ACתיעוד מודפס ותקליטור )כולל מדריך למשתמש ,אחריות ,מנהלי התקן(; תוכנת HP Display Assistant

אישור ותאימות

 ICE; Energy Label Grade 1 ;PSB ;E-Standy; NOM ;TÜV-GS; UL; C-Tick; VCCI ;TCO Certified Edgeשל סין;  - SmartWayבצפון אמריקה בלבד  -לוגיסטיקת אנרגיה; תואם
להמלצות  BGI 650של גרמניה
2

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה מאושר ®ENERGY STAR
אחריות

אחריות מוגבלת למשך שלוש שנים .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור .הגבלות מסוימות חלות
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צג  HP EliteDisplay E241e IPSעם תאורת  LEDאחורית בגודל  61ס"מ )''(24
אביזרים ושירותים )לא כלול(
מתאם HP Dual Output USB
Graphics Adapter

הגדל את שטח המסך ואת הפרודוקטיביות באמצעות התקנת שני צגים עם מתאם הגרפיקה  ,HP Dual Output USBהכולל יציאות DVI-I
ו DisplayPort-כדי לשלוט בתצוגות ברזולוציות גבוהות באמצעות חיבור  USB 3.0 Bאחד למחשב.

מספר מוצרC5U89AA :

מעמד HP Integrated Work
 Center Standעבור מחשבי
 Ultra Slim DesktopוThin-
Client

המעמד  HP Integrated Work Centerנועד להגדיל את השימוש בשטח מוגבל של שולחן העבודה בלי להתפשר על ביצועים או על
פרודוקטיביות על-ידי התאמה למחשבים שולחניים דקים במיוחד  HP Compaq 6005 Proאו  HP Compaq 8000 seriesאו למחשבי HP
 Thin Clientולמרבית צגי ה LCD-של  HPבגודל  17עד  24אינץ' 43.18) 1עד  60.96ס"מ( באלכסון )עיין במידע על התאמה ב'מפרט המהיר'(
באמצעות מסגרות להצבה  VESAסטנדרטיות.

מסגרת לשחרור מהיר של HP

פתרון תלייה מאובטח וקל לשימוש עבור מחשבי  HP thin clientsתואמי ,VESA-צגים שטוחים תואמים של  HPומוצרים שולחניים נוספים
של  .HPחבר לכל מעמד ,תושבת או מתלה קיר תואמים ונצל את סביבת העבודה שלך באופן הטוב ביותר.

מעמד HP Integrated Work 3
 Centerעבור גורם צורה קטן

הגדל ככל הניתן את שטח העבודה שלך עם  HP Integrated Work Centerלמחשבי גורם צורה קטן  .v3הרכב פתרון "הכל באחד" בהתאמה
אישית על ידי שילוב של מחשב  HPבעיצוב גורם צורה קטן או תחנת עבודה עם צג  LEDבגודל של עד  24אינץ' באלכסון1.

מרכז עבודה משולב של  HPעבור
מחשב שולחני  Miniומחשב Thin
Client

הפק את המרב מסביבות עבודה מוגבלות במקום בעזרת מרכז העבודה המשולב ) (IWCשל  HPלמחשב שולחני /Miniמחשב ,Thin Client
המאפשר לך ליצור פתרון קומפקטי לשולחן העבודה באמצעות שילוב תצוגה] [1עם מחשב שולחני  ,HP Miniמחשב  Thin Clientאו מכשיר
 [1]HP Chromeboxומספק לך גישה קדמית נוחה לכל הכניסות.

רמקול HP LCD Speaker Bar

חבר ללא תפרים ללוח הקדמי של הצג כדי להוסיף מאפייני תמיכה מלאה במולטימדיה ,לרבות רמקולי סטריאו עם טווח צלילים מלא ושקע
חיצוני לאוזניות.

למשך  5שנים ביום העבודה
הבא באתר הלקוח

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  5שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק
מספר מוצרU7935E :

מספר מוצרE8H16AA :

מספר מוצרEM870AA :

מספר מוצרF2P06AA :

מספר מוצרG1V61AA :

מספר מוצרNQ576AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions
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צג  HP EliteDisplay E241e IPSעם תאורת  LEDאחורית בגודל  61ס"מ )''(24
הערות שוליים להעברת הודעות

 1ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 2בעל דירוג ® EPEATאם ישים .דירוג של  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.
 3דרוש תוכן בחדות גבוהה.
 4כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 5כל צג נמכר בנפרד.
 6שירותי  HP Care Packזמינים לרכישה בנפרד .רמות שירות וזמני תגובה לשירותי  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל מיום רכישת החומרה .בכפוף למגבלות .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת
.www.hp.com/go/cpc

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

 1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 2ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/monitors
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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