Záznamový list

Displej HP EliteDisplay E241e 61 cm (24'') IPS s
podsvietením LED
Technológia IPS 2. generácie, estetický dizajn, prispôsobiteľné
komfortné funkcie a energetická účinnosť

Získajte technológiu In-Plane
Switching (IPS) Gen 2 podnikovej
triedy, mimoriadne široké
zobrazovacie uhly, sivý dizajn v
súlade s odporúčaniami nemeckej
normy BGI 650 a výnimočné
pohodlie a úspory energie s
24-palcovým monitorom HP
EliteDisplay E241e IPS s
podsvietením LED.

Teraz uvidíte všetko.
● Využívajte neuveriteľné zobrazovacie uhly až 178 stupňov a vynikajúcu integritu farieb vďaka technológii IPS Gen
2, ktorá vám umožní zdieľať obrazovku s uhlopriečkou 61 cm (24'') so všetkými v miestnosti.
Prejdite svoj deň so silou a v pohodlí.
● Nájdite dokonalý obraz s prispôsobiteľnými nastaveniami – displej ponúka najväčšiu prispôsobiteľnosť spomedzi
všetkých podnikových displejov HP. Displej spĺňa aj požiadavky certifikácie TCO Certified Edge pre inovatívne
produkty, hlavne vďaka ekologickému a ergonomickému dizajnu stojana.
Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie.
● Znížte spotrebu energie vďaka inteligentnému, energeticky efektívnemu dizajnu s nízkym obsahom halogenidov1,
ktorý používa technológiu IPS Gen 2, spĺňa požiadavky ENERGY STAR ®, TCO a EPEAT ® Silver2 a obsahuje
podsvietenie displeja bez obsahu ortuti a sklo displeja bez obsahu arzénu.
● Zobrazte všetky úžasné detaily na displeji s úzkym rámom, 24-palcovou uhlopriečkou a s rozlíšením Full HD
1920 x 10803, jasom 250 cd/m2, kontrastným pomerom 1000:1 a dynamickým kontrastným pomerom 5M:1 a s
odozvou 8 ms.4
● Využite pripojiteľnosť k budúcim aj starším technológiám vďaka širokej škále vstupov, ktoré zahŕňajú DisplayPort
1.2, DVI, VGA a integrovaný rozbočovač USB, ktorý umožňuje jednoduché pripojenie periférnych zariadení k
displeju.
● Vďaka internému napájaniu a kompaktným rozmerom môžete vytvoriť usporiadaný pracovný priestor s
viacerými monitormi5 a umiestniť všetky svoje projekty do stredu a prednej časti stola. Už nemusíte meniť veľkosť
okien a prispôsobovať ich svojej práci.
● Prispôsobte si svoj pracovný priestor pomocou softvéru HP Display Assistant a zabezpečte sa pred krádežou
pomocou používateľom definovaného kódu PIN, ktorý inaktivuje monitor v prípade odpojenia od počítača bez
schválenia.
● Získate istotu, že vaše investície do IT sú zabezpečené štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou. Ak chcete
rozšíriť svoju ochranu nad rámec štandardnej záruky, vyberte si voliteľné služby HP Care Pack.6
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Displej HP EliteDisplay E241e 61 cm (24'') IPS s podsvietením LED Tabuľka s technickými
údajmi

Číslo produktu

G7D44AA; G7D44AT

Farba produktu

sivá Ergo (spĺňa odporúčania nemeckej normy BGI 650)

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

61 cm (24")

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

250 cd/m²1

Pomer kontrastu

statický kontrast 1000 : 1; dynamický kontrast 4000000:11

Miera odozvy

8 ms sivá – sivá1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:10

Natívne rozlíšenie

1 920 x 1 200

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

Plug and Play; Antireflexný; Užívateľsky programovateľné; Výber jazyka; Ovládače na obrazovke

Používateľské ovládače

Ponuka; Mínus („-“); Plus („+“)/Vstup; OK/Auto; Napájanie

Vstupný signál

1x port VGA; 1x port DVI-D (s podporou HDCP); 1x port DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP);

Porty a konektory

3 USB 2.0 (1 na odosielanie dát, 2 na príjem dát)

Príkon

Vstupné napätie: 90 až 265 V SP

Príkon

Príkon – popis: 40 W (maximálne), 35 W (bežná prevádzka), < 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky: 1 920 x 1 200

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 55,6 x 5,5 x 36,26 cm
x V)
Hmotnosť

6,58 kg

Ergonomické vlastnosti

Náklon: -5 až +30°; Otáčanie 360° Výška: 0 – 150 mm

Osvedčenie a zhoda

certifikácia TCO Certified Edge; TÜV-GS; UL; C-Tick; VCCI; E-Standy; NOM; PSB; ICE; štítok China Energy Label, stupeň 1; logistika SmartWay Energy – len
Severná Amerika; spĺňa odporúčania nemeckej normy BGI 650

Okolitý

Sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Nízky obsah halogenidov2

Zhoda s normami energetickej Spĺňa normu ENERGY STAR®
efektívnosti
Čo je v krabici

monitor; kábel VGA; kábel USB; kábel DisplayPort; napájací kábel; tlačená dokumentácia a disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku, ovládače);
softvér HP Display Assistant

Záruka

3-ročná obmedzená záruka. Zmluvné podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia. Uplatňujú sa určité obmedzenia.
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Displej HP EliteDisplay E241e 61 cm (24'') IPS s podsvietením LED
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Grafická karta HP Dual
Output USB

Rozšírte využiteľnú plochu a produktivitu s týmto prevedením duálneho zobrazenia vďaka novej grafickej karte HP s
výstupom USB na dva monitory, ktorý obsahuje výstupy DVI-I a DisplayPort na pripojenie monitorov s vysokým
rozlíšením cez jediný konektor USB 3.0 B do vášho počítača.

Číslo produktu: C5U89AA

Stojan integr. prac. centra
HP pre ultratenké stolové
počítače a počítače typu
tenký klient

Stojan pre integrované pracovné centrum HP je navrhnutý tak, aby umožňoval maximálne využitie obmedzeného
priestoru na pracovnom stole bez obetovania výkonu a produktivity. Je vhodný pre ultra tenké stolné počítače HP
Compaq radu 6005 Pro alebo 8000 alebo tenkých klientov HP a väčšinu LCD monitorov HP s uhlopriečkou 17 až 24
palcov (43,18 až 60,96 cm) (pozri informácie o kompatibilite v príručke Stručné technické údaje) so štandardnými
montážnymi konzolami VESA.

Číslo produktu: E8H16AA

Držiak HP Quick Release

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné
ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte
na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Stojan HP Integrated Work
Center 3 pre počítače typu
Small Form Factor

Maximalizujte svoj pracovný priestor s integrovaným pracovným centrom HP Integrated Work Center pre sériu Small
Form Factors v3. Prispôsobte si komplexné riešenie skombinovaním zariadenia HP Small Form Factor alebo
pracovnej stanice s monitorom LED s uhlopriečkou až do 24 palcov.

Integrované pracovné
centrum HP pre Desktop
Mini a tenkého klienta

Využite na maximum malé pracovné priestory s počítačom HP IWC Desktop Mini alebo tenkým klientom, ktorý vám
umožňuje vytvoriť kompaktné stolové riešenie spojením displeja s počítačom HP Desktop Mini, tenkým klientom HP
alebo zariadením HP Chromebox a poskytuje pohodlný prístup spredu k všetkým jeho vstupom.

Reproduktorový panel HP
LCD Speaker Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo
reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Záruka 5 r., na mieste, na
nasl. prac. deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov
Číslo produktu: U7935E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: F2P06AA

Číslo produktu: G1V61AA

Číslo produktu: NQ576AA
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Displej HP EliteDisplay E241e 61 cm (24'') IPS s podsvietením LED
Poznámky v krátkych správach
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
2 Registrované EPEAT® v mieste aplikácie. Registrácia EPEAT sa v jednotlivých krajinách líši. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na www.epeat.net.
3 Je potrebný obsah vo vysokom rozlíšení.
4 Všetky výkonové špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré dodali výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
5 Každý monitor sa predáva samostatne.
6 Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne služieb a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Poskytovanie služby sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia
určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na lokalite www.hp.com/go/cpc.
1

Technické špecifikácie zrieknutie
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
1
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
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