Podatkovni list

Zaslon HP EliteDisplay E241e z diagonalo 61 cm (24
palcev) in osvetlitvijo IPS LED od zadaj
IPS Gen 2, estetska oblika, možnost prilagajanja udobne uporabe po
meri in pametno energijsko delovanje

Zagotovite si vrhunsko kombinacijo
poslovnega razreda: tehnologijo
In-Plane Switching (IPS) Gen 2,
širok vidni kot, sivo obliko, ki
izpolnjuje priporočila nemškega
standarda BGI 650, ter izjemno
udobje in prihranek energije z
zaslonom HP EliteDisplay E241e z
osvetlitvijo IPS LED od zadaj in
diagonalo 24 palcev.

Zdaj vidite vse.
● Uživajte v odličnem 178-stopinjskem zornem kotu in osupljivi barvni celovitosti, ki jo zagotavlja tehnologija IPS
gen 2, ki omogoča skupno rabo zaslona z diagonalo 61 cm (24 palcev) z vsemi v prostoru.
Preživite delovni dan udobno.
● Poiščite najboljši možen prikaz z nastavljivimi nastavitvami: največja možna prilagodljivost med vsemi zasloni HP
za poslovno rabo. Zaslon izpolnjuje zahteve standarda TCO Certified Edge za inovativne izdelke, ki so okolju
prijazni in imajo ergonomsko obliko.
Oblikovano s skrbjo za okolje
● Zmanjšajte porabo energije s pametno, energijsko učinkovito zasnovo tega zaslona z nizko vsebnostjo halogena1,
ki uporablja tehnologijo IPS Gen 2, izpolnjuje zahteve standarda ENERGY STAR® , ima potrdilo TCO in EPEAT®
Silver,2 vsebuje osvetlitev brez živega srebra in steklo zaslona brez arzena.
● Na zaslonu z diagonalo 61 cm (24 palcev) in polno visoko ločljivostjo 1920 x 10803 vidite prav vse podrobnosti.
Kristalno jasno sliko zagotavljajo svetlost 250 cd/m2, razmerje kontrasta 1000 : 1, dinamično razmerje kontrasta
4M : 1 in odzivni čas 8 ms.4
● Uživajte v povezljivosti danes in v prihodnje, saj imate na voljo celo vrsto vhodnih priključkov: DisplayPort 1.2, DVI,
VGA in integrirano zvezdišče USB, s katerimi preprosto priključite periferne naprave.
● Notranje napajanje in kompaktna oblika omogočata, da si uredite urejeno delovno okolje z več zasloni5, tako da
imate svoje projekte na sredini delovne mize. Brez spreminjanja velikosti oken, da bi lahko prikazali svoje delovne
projekte.
● Prilagodite svoj delovni prostor s programsko opremo HP Display Assistant in zaščitite strojno opremo s svojo
kodo PIN, ki deaktivira zaslon, če ga brez dovoljenja odklopite od osebnega računalnika.
● Ne skrbite, vaša IT naložba je zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Če želite podaljšati zaščito, ki jo
nudi standardna garancija, izberite dodatne storitve HP Care Pack.6
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Zaslon HP EliteDisplay E241e z diagonalo 61 cm (24 palcev) in osvetlitvijo IPS LED od
zadaj Tabela specifikacij

Številka izdelka

G7D44AA; G7D44AT

Barva izdelka

Ergo Grey (izpolnjuje priporočila nemškega standarda BGI 650)

Velikost zaslona (diagonala)

61 cm (24")

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

250 cd/m²1

Kontrastno razmerje

1000 : 1 statično; 4000000 : 1 dinamično1

Razmerje odzivov

8 ms (iz sive v sivo)1

Razmerje širine/višine

16 : 10

Privzeta ločljivost

1920 x 1200

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Plug and Play; Proti bleščanju; Uporabniško nastavljiv; Izbira jezika; Zaslonski ukazi

Nadzor uporabnika

Meni; Minus ("-"); Plus ("+") /Vhod; OK/Samodejno; Napajanje

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 priključek DVI-D (s podporo HDCP); 1 DisplayPort 1.2 (s podporo HDCP)

Vrata in priključki

3 priključki USB 2.0 (en za priklop v napravo USB, dva za priklop v računalnik)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 90 do 265 V izmenične napetosti

Poraba energije

Opis porabe energije: 40 W (največ), 35 W (običajno), < 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1920 x 1200

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

6,58 kg

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +30°; Vodoravni zasuk 360°; Višina: 0-150mm

Certifikat in skladnost

Potrdilo TCO Certified Edge; TÜV-GS; UL; C-Tick; VCCI; E-Standby; NOM; PSB; ICE; China Energy Label Grade 1; SmartWay – samo NA – Energy logistics;
izpolnjuje priporočila nemškega standarda BGI 650

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi2

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza ENERGY STAR®

Vsebina škatle

Zaslon; kabel VGA; kabel USB; kabel DisplayPort; napajalni kabel; tiskana dokumentacija in CD (vključuje navodila za uporabo, garancijo, gonilnike);
programska oprema HP Display Assistant

Garancija

3-letna omejena garancija. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo. Veljajo določene omejitve
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Zaslon HP EliteDisplay E241e z diagonalo 61 cm (24 palcev) in osvetlitvijo IPS LED od
zadaj
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Grafični vmesnik HP Dual
Output USB

Povečajte vrednost svoje zaslonske naložbe in storilnost z nastavitvijo dveh monitorjev ter grafičnim vmesnikom HP Dual
Output USB, vključno z izhodnima priključkoma DVI-I in DisplayPort, ki omogočata predvajanje vsebin z visoko ločljivostjo
prek enotne povezave USB 3.0 B z osebnim računalnikom.

Številka izdelka: C5U89AA

HP-jevo vgrajeno stojalo za
delovno središče za
ultratanek namizni
računalnik in za lahkega
odjemalca

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za izredno tanke namizne računalnike HP Compaq 6005 Pro
ali serije 8000, lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno diagonalo (43,18–60,96 cm) (za
združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in omogoča največji izkoristek prostora na mizi, ne da bi se
morali odrekati zmogljivosti ali storilnosti.

Nosilec HP Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: E8H16AA

Številka izdelka: EM870AA

HP-jevo vgrajeno delovno
središče 3 za računalnike
majhne velikosti

Povečajte svoj delovni prostor z ogrodjem HP Integrated Work Center for Small Form Factors v3. Prilagodite rešitev
»vse-v-enem«, tako da združite HP-jev računalnik v majhnem ohišju ali delovno postajo z monitorjem LED z največ
24-palčno diagonalo.

HP-jevo vgrajeno delovno
središče za Desktop Mini in
Thin Client

Izkoristite majhne delovne površine z napravo Desktop Mini/lahkim odjemalcem HP IWC, ki vam pomaga ustvariti
kompaktno rešitev namizja, tako da združite zaslon in napravo HP Desktop Mini, lahki odjemalec HP ali napravo HP
Chromebox ter pridobite dostop do vseh vhodov s sprednje strani.

Nastavek HP LCD Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo
zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: F2P06AA

Številka izdelka: G1V61AA

Številka izdelka: NQ576AA

5-let naslednji delovni dan
na domu

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: U7935E
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Zaslon HP EliteDisplay E241e z diagonalo 61 cm (24 palcev) in osvetlitvijo IPS LED od
zadaj
Opombe k sporočilom
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
Registrirano EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po državah glejte www.epeat.net.
Potrebna vsebina z visoko ločljivostjo.
4 Vse specifikacije zmogljivosti so običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; Dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
5 Vsak zaslon je naprodaj posebej.
6 Storitve HP Care Pack so naprodaj posebej. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na geografsko lokacijo. Storitev začne veljati na dan nakupa strojne opreme. Veljajo
nekateri pridržki in omejitve. Če želite podrobnosti, glejte www.hp.com/go/cpc.
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Tehnične specifikacije zanikanja
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2

Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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