Karta produktu

Monitor HP EliteDisplay E241e IPS o przekątnej 61
cm (24'') z podświetleniem LED
Technologia IPS drugiej generacji, estetyczny wygląd, opcje
dostosowania komfortu pracy i inteligentne wykorzystanie energii

Biznesowe połączenie technologii
przełączania w płaszczyźnie (IPS)
2. generacji, wyjątkowo szerokich
kątów widzenia, szarej konstrukcji
zgodnej z niemiecką normą BGI
650 oraz wymarzonego komfortu i
energooszczędności – monitor HP
EliteDisplay E241e IPS o przekątnej
24 cali z podświetleniem LED.

Teraz można wszystko zobaczyć wyraźnie.
● Szerokie kąty widzenia (178 stopni) i niesamowita jakość kolorów w technologii IPS 2. generacji sprawiają, że
ekranem o przekątnej 61 cm (24'') może cieszyć się wiele osób jednocześnie.
Wydajna, wygodna praca przez cały dzień.
● Konfigurowane ustawienia pozwalają dokładnie dopasować monitor do potrzeb — oferując najbardziej
rozbudowane opcje regulacji pośród monitorów HP. Monitor spełnia także wymagania certyfikatu TCO Edge dla
innowacyjnych produktów, pod względem ochrony środowiska i ergonomii wzornictwa podstaw monitora.
Zaprojektowano z myślą o ochronie środowiska.
● Niższe zużycie energii dzięki inteligentnej, ekonomicznej konstrukcji o niskiej zawartości halogenu1 z technologią
IPS 2. generacji, certyfikatami ENERGY STAR®, TCO i EPEAT® Silver2 oraz niezawierającym rtęci podświetleniem i
niezawierającym arszeniku szkłem monitora.
● Wyposażony w wąską ramkę monitor o przekątnej 24 cali oferujący rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD3, jasność
250 cd/m2, współczynnik kontrastu 1000:1, współczynnik kontrastu dynamicznego 4 mln:1 i czas reakcji 8 ms
zapewni widoczność wszystkich, nawet najdrobniejszych szczegółów.4
● Rozbudowane opcje łączności dostosowane do przyszłych i starszych standardów obejmują złącza DisplayPort
1.2, DVI, VGA i zintegrowany koncentrator USB, umożliwiający podłączanie urządzeń peryferyjnych do monitora.
● Wbudowany zasilacz i niewielkie wymiary pozwalają stworzyć schludną przestrzeń roboczą obejmującą wiele
monitorów5 i przenieść wszystkie projekty na pierwszy plan. Koniec z ciągłą zmianą rozmiaru okien podczas
pracy.
● Oprogramowanie HP Display Assistant pozwala spersonalizować przestrzeń roboczą i zapobiegać kradzieży
dzięki funkcji kodu PIN użytkownika, który powoduje dezaktywację monitora w przypadku jego
nieupoważnionego odłączenia od komputera.
● Standardowa, 3-letnia, ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych. Aby rozszerzyć
ochronę zapewnianą przez gwarancję standardową, wybierz opcjonalne usługi HP Care Pack.6

Karta produktu

Monitor HP EliteDisplay E241e IPS o przekątnej 61 cm (24'') z podświetleniem LED
Tabela specyfikacji

Numer produktu

G7D44AA; G7D44AT

Kolor produktu

Ergonomiczny szary (spełnia wymogi niemieckiej normy BGI 650)

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

61 cm (24")

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

250 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 4 000 000:1 dynamiczny1

Wskaźnik odpowiedzi

8 ms (od szarości do szarości)1

Współczynnik kształtu

16:10

Rozdzielczość własna

1920 x 1200

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Funkcja Plug and Play; Antyodblaskowy; Ustawiane przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe

Kontrolki użytkownika

Menu; Minus („-”); Plus („+”)/Wprowadzanie danych; OK/Auto; Zasilanie

Sygnał wejściowy

1 port VGA; 1 złącze DVI-D (z obsługą HDCP); 1 złącze DisplayPort 1.2 (z obsługą HDCP)

Porty i złącza

3 porty USB 2.0 (jeden wyjściowy, dwa wejściowe)

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 90–265 V

Zużycie energii

Opis zużycia energii: 40 W (maks.), 35 W (normalna praca), <0,5 W (tryb oczekiwania); Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1200

Wymiary ze stojakiem (szer. x 55,6 x 27,62 x 51,656 cm
głęb. x wys.)
Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

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

Waga

6,58 kg

Ergonomia

Nachylenie: od -5 do +30°; Obrót o 360°; Wysokość: od 0 do 150 mm

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

Certyfikat TCO Edge; TÜV-GS; UL; C-Tick; VCCI; E-Standby; NOM; PSB; ICE; Chińska Etykieta Energetyczna, poziom 1; SmartWay Energy Logistics – tylko
Ameryka Północna; Spełnia wymogi niemieckiej normy BGI 650

Ochrona środowiska

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu2

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®

Zawartość opakowania

Monitor; Przewód VGA; Przewód USB; Kabel DisplayPort; Przewód zasilania pr. zm.; Drukowana dokumentacja i płyta CD (z instrukcją obsługi, gwarancją,
sterownikami); Oprogramowanie HP Display Assistant

Gwarancja

Trzyletnia ograniczona gwarancja. Warunki mogą być różne w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Karta graficzna HP Dual
Output USB

Większa powierzchnia ekranu i większa wydajność pracy w konfiguracji z dwoma monitorami – dzięki 2-portowemu
adapterowi graficznemu USB HP z gniazdami DVI-I i DisplayPort pozwalającymi obsługiwać monitory w wysokiej
rozdzielczości za pośrednictwem jednego połączenia USB 3.0 B z komputerem.

Numer produktu: C5U89AA

Stojak HP Integrated Work
Center do komputera
biurkowego Ultra Slim i
terminala Thin Client

Podstawa HP Integrated Work Center pomaga zmaksymalizować wykorzystanie ograniczonego miejsca na biurku bez
zmniejszenia wydajności lub produktywności – jest zgodna z komputerem HP Compaq 6005 Pro, komputerem
biurkowym HP Ultra-slim z serii 8000 PC, terminalem HP oraz większością monitorów LCD HP o przekątnej ekranu od 17"
do 24" (od 43,18 do 60,96 cm) (informacje na temat zgodności znajdują się w skróconych danych technicznych) z
uchwytami do montażu w standardzie VESA.

Numer produktu: E8H16AA

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA,
zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej
podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

HP Integrated Work Center 3
dla komputerów Small Form
Factor

Maksymalne wykorzystanie minimalnej przestrzeni roboczej dzięki zastosowaniu obudów SFF w zintegrowanym centrum
roboczym HP v3. Dostosuj rozwiązanie typu „wszystko w jednym” poprzez połączenie obudowy HP SFF lub stacji
roboczej z monitorem LED o maks. przekątnej ekranu 24".

HP Integrated Work Center
dla komputerów Desktop
Mini i urządzeń Thin Client

Rozwiązanie HP IWC Desktop Mini/Thin Client pozwala maksymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń roboczą,
umożliwiając podłączenie monitora do komputera HP Desktop Mini, terminala Thin Client lub komputera HP
Chromebox oraz zapewniając wygodny dostęp do wszystkich wejść umieszczonych z przodu obudowy.

Listwa HP LCD Speaker Bar

Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w
tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: F2P06AA

Numer produktu: G1V61AA

Numer produktu: NQ576AA

5 lata, serwis w następnym
dniu roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia ostanie przeprowadzona przez specjalistę
zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat
Numer produktu: U7935E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
Rejestracja EPEAT®, jeśli dotyczy. Rejestracja EPEAT różni się w zależności od kraju. Informacje na temat statusu rejestracji według krajów są dostępne pod adresem www.epeat.net.
Wymaga treści w wysokiej rozdzielczości.
4 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.
5 Każdy monitor jest sprzedawany osobno.
6 Usługi HP Care Pack są sprzedawane osobno. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu.
Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc.
1
2
3

Dane techniczne zastrzeżenia
Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
2 Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
1

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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