Adatlap

HP EliteDisplay E241e 61 cm-es (24 hüvelykes) IPS
LED-es hátsó megvilágítású kijelző
2. generációs IPS, esztétikus formaterv, kényelmes állíthatóság és
intelligens energiahasználat

A HP EliteDisplay E241e 24
hüvelykes IPS LED-es
háttér-világítású monitor üzleti
minőségű, 2. generációs
képsíkváltási (IPS) technológiát,
rendkívül széles betekintési szöget,
szürke színű, a német BGI 650
ajánlásainak megfelelő kialakítást,
valamint kiemelkedő kényelmet és
energiamegtakarítást biztosít.

Mostantól mindent láthat.
● Hihetetlen 178 fokos betekintési szöget és lenyűgöző színeket élvezhet az IPS Gen 2 technológia révén,
amelynek segítségével mindenkivel megoszthatja az adott helyiségben a 61 cm (24 hüvelyk) képátlójú
képernyőt.
Kényelmesen dolgozhat egész nap.
● Találja meg a tökéletes pozíciót a testre szabható beállításokkal – a HP üzleti kijelzőkön elérhető legjobb
állíthatóság. A kijelző emellett megfelel a TCO Edge-tanúsítvány olyan innovatív termékekre vonatkozó
követelményeinek, amelyek a környezetbarát és ergonomikus állványtervezés élvonalába tartoznak.
Környezettudatos tervezés.
● Csökkentheti az energiafogyasztást az IPS Gen 2 technológiát használó intelligens, energiahatékony, alacsony
halogéntartalmú1, ENERGY STAR®-, TCO- és EPEAT® Silver-tanúsítvánnyal2, valamint higanymentes
háttérvilágítással és arzénmentes kijelzőüveggel rendelkező kivitelnek köszönhetően.
● A keskeny keretű, 24 hüvelyk képátlójú, 1920 x 1080 Full HD felbontású kijelzőn minden apró részlet kivehető.3 A
250 cd/m2-es fényerő, az 1000:1 kontrasztarány, a 4M:1 dinamikus kontrasztarány és a 8 ezred másodperces
válaszidő éles és tiszta megjelenítést eredményez.4
● Élvezheti a régebbi és a legújabb eszközökkel is kompatibilis csatlakoztatás előnyeit olyan bemeneteknek
köszönhetően, mint a DisplayPort 1.2, a DVI, a VGA és a kijelzőhöz perifériák egyszerű csatlakoztatását lehetővé
tevő integrált USB-elosztó.
● A belső tápellátásnak és a kompakt méretnek köszönhetően rendezett, többmonitoros5 munkaterületet
alakíthat ki, így központi helyen dolgozhat projektjeivel az asztalon. Többet nem kell a munkájához igazítania az
ablakokat.
● A HP Display Assistant szoftverrel személyre szabhatja a munkaterületét, valamint csökkentheti a lopás
veszélyét a felhasználó által megadott PIN-kóddal, amely inaktiválja a monitort, ha jóváhagyás nélkül választják
le a számítógépről.
● Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését három éves normál jótállás támogatja. A külön
megvásárolható HP Care Pack szolgáltatások6 igénybe vételével a normál jótállás által biztosított védelmet
további lehetőségekkel bővítheti.
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Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

G7D44AA; G7D44AT

Termékszín

Ergo Grey (megfelel a német BGI 650 ajánlásainak)

Képernyőméret (átlós)

61 cm (24")

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

250 cd/m²1

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 4000000:1 dinamikus1

Válaszarány

8 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő1

Oldalarány

16:10

Natív felbontás

1920 x 1200

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Plug and Play; Tükröződéscsökkentő; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek

Felhasználói vezérlők

Menü; Mínusz („-”); Plusz („+”)/Bemenet; OK/Auto; Tápellátás

Bemeneti jel

1 VGA; 1 DVI-D (HDCP-támogatással); 1 DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

3 USB 2.0 (egy feltöltési, kettő letöltési)

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 90–265 V~

Energiafogyasztás

Energiafogyasztási adatok: 40 W (maximum), 35 W (jellemző) < 0,5 W (készenlétben); Képernyőfelbontás: 1920 x 1200

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

55,6 x 27,62 x 51,656 cm

Méretek állvány nélkül (Szé x 55,6 x 5,5 x 36,26 cm
Mé x Ma)
Súly

6,58 kg

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 és +30° között; 360°-os forgathatóság; Magasság: 0–150 mm

Tanúsítvány és megfelelőség TCO Edge-tanúsítvány; TÜV-GS; UL; C jelölés; VCCI; E-Standy; NOM; PSB; ICE; Kínai energiafelhasználási minősítés, 1. osztály; SmartWay – csak
Észak-Amerika – energialogisztika; Megfelel a német BGI 650 ajánlásainak
Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítés

A doboz tartalma

Monitor; VGA-kábel; USB-kábel; DisplayPort-kábel; Hálózati tápkábel; Nyomtatott dokumentáció és CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást
és az illesztőprogramokat); HP Display Assistant szoftver

Garancia

3 éves korlátozott jótállás. A használati feltételek országonként eltérőek. Bizonyos korlátozások
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP kettős kimenetű USB
grafikus adapter

Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s
grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0
B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.

Termékszám: C5U89AA

HP integrált Work Center
állvány ultravékony asztali
géphez és vékony klienshez

A HP integrált munkaközpontállvánnyal növelheti a termelékenység és a teljesítmény csökkentése nélkül növelheti az
korlátozott mennyiségű asztali területet. A szabványos VESA-rögzítőkeretben egy HP Compaq 6005 Pro vagy egy
8000-es sorozatú HP ultravékony asztali számítógép, illetve egy HP vékonykliensnek és a legtöbb HP 17–24 hüvelyk
(43,18–60,96 cm) képátlójú LCD monitor elhelyezhető (a kompatibilitást ellenőrizheti a rövid termékleírásban).

Termékszám: E8H16AA

HP gyorsrögzítő keret

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP Integrated Work Center
3, kis helyigényű

A lehető legnagyobbra növelheti munkaterületét a kis helyigényű eszközökhöz tervezett HP integrált munkaközponttal
v3. Egy kis helyigényű számítógép vagy munkaállomás és egy akár 24 hüvelyk képátlójú LED-monitor egyesítésével
minden feladat ellátására képes megoldást teremthet.

Termékszám: F2P06AA

HP integrált munkaközpont
asztali mini számítógéphez
és vékonyklienshez

Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy
kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő1 és egy HP asztali mini számítógép, HP
vékonykliens vagy HP Chromebox egyesítésével, és kényelmes elülső hozzáférést biztosít minden bemenethez.

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő
sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: G1V61AA

Termékszám: NQ576AA

5 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: U7935E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.
minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.
Nagy felbontású tartalom szükséges.
4Minden működési adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adat; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.
5 A monitorok külön vásárolhatók meg.
6 A HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik.
A szolgáltatásra megszorítások és korlátozások érvényesek. További részletekért látogasson el a www.hp.com/go/cpc webhelyre.
1

2EPEAT®
3

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1
2

Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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