Veri sayfası

HP EliteDisplay E241e 61 cm (24 inç) IPS LED Arkadan
Aydınlatmalı Ekran
IPS Gen 2, estetik tasarım, özelleştirilebilir rahatlık ve enerji tasarrufu

HP EliteDisplay E241e 24 inç IPS
LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör
ile üst düzey Düzlem İçi Geçiş (IPS)
Gen 2 teknolojisi, ekstra geniş
görüntüleme açıları, Almanya'nın
BGI 650 standardıyla uyumlu gri
tasarım, mükemmel konfor ve
enerji tasarrufu elde edin.

Artık her şeyi aynı anda görüntüleyebilirsiniz.
● 61 cm (24 inç) diyagonal ekranınızı odada bulunan herkes ile paylaşmanıza olanak tanıyan IPS Gen 2 teknolojisi
ile 178 derecelik mükemmel görüntüleme açılarının ve çarpıcı renk bütünlüğünün tadını çıkarın.
Gün boyu rahat bir şekilde kullanın.
● HP iş amaçlı ekranlardaki üst düzey ayarlanabilirlik özelliği sayesinde özelleştirilebilir ayarlar ile en rahat açıyı
bulun. Ekran, çevreye duyarlı ve ergonomik tasarımda yenilikçi ürünlere yönelik TCO Üst Düzey Sertifika
gereksinimlerini de karşılar.
Çevreye duyarlı tasarım.
● IPS Gen 2 kullanan, ENERGY STAR® ile TCO onaylı ve EPEAT® Silver kayıtlı,2 ayrıca cıva içermeyen ekran arka
aydınlatması ile arsenik içermeyen ekran camına sahip akıllı, enerji tasarrufu sağlayan, düşük halojenli1 bir
tasarım ile güç tüketimini azaltın.
● 1920 x 1080 tam HD çözünürlük3, 250 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast oranı, 4M:1 dinamik kontrast oranı ve 8
ms yanıt süresi özelliklerine sahip dar çerçeveli 24 inç diyagonal ekranda tüm ayrıntıları görün.4
● Ekrandaki çevre birimlerine kolay bağlantı olanağı sağlayan DisplayPort 1.2, DVI, VGA ve tümleşik USB hub'ı gibi
giriş seçenekleri ile hem yeni teknoloji için hazır olun hem de eski bağlantıları kullanmaya devam edin.
● Dahili kaynağı ve kapladığı az yer ile düzenli bir çoklu monitör5 çalışma alanı tasarlayabilir ve tüm projelerinizi
masanın ön veya orta kısımlarına koyabilirsiniz. Artık pencereleri işinize uygun şekilde yeniden boyutlandırmanız
gerekmez.
● HP Display Assistant yazılımı ile çalışma alanınızı kişiselleştirin ve bilgisayarınızdan onaysız çıkarıldığında
monitörü devre dışı bırakan kullanıcı tanımlı bir PIN ile hırsızlığa karşı önlem alın.
● İçiniz rahat olsun; standart üç yıllık sınırlı garanti ile BT yatırımınız güvende olacak. Korumanızı standart
garantilerden daha da ileriye taşımak için isteğe bağlı HP Care Pack Hizmetlerini seçin.6
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HP EliteDisplay E241e 61 cm (24 inç) IPS LED Arkadan Aydınlatmalı Ekran Teknik
Özellikler Tablosu

Ürün numarası

G7D44AA; G7D44AT

Ürün rengi

Ergo Gri (Almanya'nın BGI 650 önerilerini karşılar)

Monitör boyutu (diyagonal)

61 cm (24 inç)

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

250 g/m²1

Kontrast oranı

1000:1 statik; 4000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

8 ms griden griye1

En boy oranı

16:10

Gerçek çözünürlük

1920 x 1200

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Tak ve Çalıştır; Yansımasız; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri

Kullanıcı denetimleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+") /Giriş; Tamam/Otomatik; Güç

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI-D (HDCP desteği ile); 1 DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

3 USB 2.0 (bir üst akım, iki alt akım)

Giriş gücü

Giriş voltajı: 90 - 265 VAC

Güç tüketimi

Güç tüketiminin açıklaması: 40 W (maksimum), 35 W (tipik), < 0,5 W (beklemede); Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1200

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 55,6 x 5,5 x 36,26 cm
G x D)
Ağırlık

6,58 kg

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 ila +30°; 360° Döndürme; Yükseklik: 0-150 mm

Belgeler ve Uyumluluk

TCO Certified Edge; TÜV-GS; UL; C-Tick; VCCI; E-Standy; NOM; PSB; ICE; Çin Enerji Etiketi Sınıf 1; SmartWay - yalnızca NA - Enerji lojistiği; Almanya'nın BGI
650 önerilerini karşılar

Çevre koruma

Arsenik içermeyen ekran camı; Civa içermeyen ekran arka ışıkları; Düşük halojen2

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli

Kutudakiler

Monitör; VGA kablosu; USB kablosu; DisplayPort kablosu; AC güç kablosu; Basılı belgeler ve CD (Kullanım Kılavuzu, garanti, sürücüler dahildir); HP Display
Assistant yazılımı

Garanti

3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar vardır
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HP EliteDisplay E241e 61 cm (24 inç) IPS LED Arkadan Aydınlatmalı Ekran
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Çift Çıkışlı USB Grafik
Adaptörü

Bilgisayarınıza tek bir USB 3.0 B bağlantısı ile görüntülerde yüksek çözünürlük sağlayan DVI-I ve DisplayPort çıkışlarına
sahip HP Çift Çıkışlı USB Grafik Adaptörü'nün sunduğu çift monitör kurulumu sayesinde ekran kalitesini ve üretkenliği
artırın.

Ürün numarası: C5U89AA

Ultra İnce Masaüstü
Bilgisayar ve İnce İstemci için
HP Entegre İş Merkezi Standı

HP Tümleşik İş Merkezi Sehpası; HP Compaq 6005 Pro veya 8000 Serisi HP Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar veya HP İnce
İstemci ve VESA standart bağlantı parçasına sahip çoğu HP 17-24-inç (43,18 - 60,96 cm) LCD monitörler (lütfen
uyumluluk için Hızlı Teknik Özelliklere bakın) için performans veya üretkenlikten ödün vermeden sınırlı masa alanının en
verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olacak biçimde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: E8H16AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve
kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma
alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

Küçük Form için HP Tümleşik
İş Merkezi 3

Küçük Form Faktörleri v3 için HP Tümleşik İş Merkezi sayesinde çalışma alanınızı en üst düzeye çıkarın. Bir HP Küçük Form
Faktörü veya İş İstasyonunu 24 inçe kadar diyagonal bir monitörle birleştirerek, bir “all-in-one” çözümü haline getirin.

Masaüstü Bilgisayar Mini ve
İnce İstemci için HP Tümleşik
İş Merkezi

Ekran ile HP Mini Masaüstü, HP İnce İstemci veya HP Chromebox aygıtınızı birleştirerek ve tüm girişlere önden rahat
erişim sağlayarak küçük bir masaüstü çözümü oluşturmanıza olanak tanıyan HP IWC Mini Masaüstü Bilgisayar/İnce
İstemci ile küçük çalışma alanlarından en iyi şekilde yararlanın.

HP LCD Hoparlör Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak üzere tam multimedya destek özellikleri
eklemek için monitörünüzün ön yüzeyine sorunsuzca bağlayın.

Ürün numarası: F2P06AA

Ürün numarası: G1V61AA

Ürün numarası: NQ576AA

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Sorun uzaktan çözülemezse, bilgisayarınız için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım
hizmeti alın
Ürün numarası: U7935E
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HP EliteDisplay E241e 61 cm (24 inç) IPS LED Arkadan Aydınlatmalı Ekran
Mesaj Altbilgileri
Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® kayıtlıdır. EPEAT kaydı ülkeye göre farklılık gösterir. Ülkeye göre kayıt durumu için www.epeat.net adresine bakın.
Yüksek çözünürlüklü içerik gereklidir.
4 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans değişiklik gösterebilir.
5 Her monitör ayrı satılır.
6 HP Care Pack Hizmetleri ayrı satılır. HP Care Pack Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu
olabilir. Ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/cpc adresine bakın.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2

Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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