Folheto de especificações

Monitor HP EliteDisplay E240 de
23,8 pol.
Trabalhe o dia todo com o
desempenho de nível Elite, a
apresentação de imagens Full
HD e a capacidade de ajuste
ergonômico de nível Elite do
monitor de 23,8 pol. HP
EliteDisplay E240.

Não perca nada.
● Obtenha o espaço extragrande de uma tela Full HD de 23,8 polegadas que mantém todas as
suas janelas abertas para fácil navegação. Colabore com colegas através da tecnologia IPS, que
oferece ângulos de visualização de 178 graus de praticamente qualquer lugar no ambiente.
Personalize seu conforto.
● Encontre sua melhor opção e seja mais produtivo com as configurações de inclinação e rotação
ajustáveis e uma faixa de ajuste da altura impressionante de 150 mm. Use rotação em pivô para
personalizar visualizações em retrato ou paisagem.
Conectividade para tudo o que você usa.
● Conecte seu PC e os dispositivos USB de uso diário diretamente ao monitor com entradas que
incluem HDMI, DisplayPort, VGA e USB.
●

Conecte o seu HP Desktop Mini, HP Chromebox ou Thin Client HP (determinados modelos)
diretamente na parte de trás do monitor.1 Mantenha tudo organizado, com uma fonte de
alimentação integrada e recursos de gerenciamento de cabo.

●

Obtenha um monitor com certificação ENERGY STAR®, registrado no EPEAT® Gold3 e que atende
aos requisitos da TCO Certified Edge, com 85% de plásticos reciclados pós-consumo. Ele conta
com iluminação de tela sem mercúrio, baixo halogênio4 e vidro sem arsênico.

●

Projete a tela para sua maneira de trabalhar com o software HP Display Assistant.

●

Personalize uma solução completa com acessórios da HP.3 Use a barra de alto-falante HP para
áudio, um braço único HP para que você tire o monitor da mesa ou um adaptador de gráficos
USB HP para instalações com vários monitores 3. Dispense o suporte, com o modelo que vem
somente com o monitor.4

●

Tenha serviço e suporte por três anos e amplie sua proteção com os HP Care Packs opcionais.5
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Monitor HP EliteDisplay E240 de 23,8 pol. Tabela de especificações

Referência

M1N99AA

Tamanho da tela
(diagonal)

23,8"

Tipo do visor

IPS com iluminação por LED

Área Ativa do Painel

20.75 x 11.67 in; 527,04 x 296,46 mm

Ângulo de visualização

178° horizontal; 178° vertical

Brilho

250 cd/m² 1

Relação de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico 1

Tempo de resposta

7 ms cinza para cinza 1

Relação largura-altura

16:9

Resolução nativa

1920 x 1080 a 60 Hz

Resoluções admitidas

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480

Características do visor

Antirreflexo; Comutação integrada ao plano; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controles na tela; Rotação em pivô; Plug and Play; Programável pelo
usuário

Controles do usuário

Menu; Função; Alimentação

Sinal de entrada

1 VGA; 1 HDMI (com suporte a HDCP); 1 DisplayPort 1.2 (com suporte a HDCP);

Portas e conectores

3 USB 2.0 (duas downstream e uma upstream)

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energia

35 W (máximo), 25 W (típico), 0,5 W (estado de espera)

Dimensões com o
suporte (L × P × A)

21.94 x 7.44 x 14.14 in (Lowest);
21.94 x 7.44 x 19.75 in (Highest)
55,72 x 18,9 x 35,91 cm (mais baixo); 55,72 x 18,9 x 50,17 cm (mais alto)

Dimensões sem o
suporte (L × P × A)

21,94 x 1,95 x 13,47 pol.
55,72 x 4,95 x 34,22 cm
Sem suporte

Peso

12,76 lb. (com suporte); 8,37 lb. (sem suporte)
5,8 kg (com suporte); 3,8 kg (sem suporte)

Funcionalidades
ergonômicas

Inclinação: -5 a +25°; Conexão giratória: 45°; Rotação articular: 90°

Ambiental

Vidro do monitor sem arsênio; Iluminação do monitor sem mercúrio; Baixo teor de halogênio 2

Conformidade com
standards de eficiência
energética

Certificado pela ENERGY STAR®

Conteúdo da caixa

Monitor; Cabo de alimentação CA; Cabo VGA; Cabo DisplayPort; Cabo USB; CD (inclui guia do usuário, garantia, drivers)

Veja avisos legais de isenção de responsabilidade importantes na última página
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Base ajustável HP para dois
monitores

A base ajustável HP para dois monitores permite que você use dois monitores para maximizar sua produtividade e
otimizar a eficiência. Ambos os monitores, ou apenas um, podem ser girado na orientação paisagem ou retrato e a base
possui ajuste de profundidade, altura, inclinação e ângulo para que possa visualizar ambas as telas na altura dos olhos ou
colocá-las ligeiramente uma em frente da outra de modo que possa seguir o funcionamento de múltiplos aplicativos e
fontes de informação ao mesmo tempo. As rodas integradas na base permitem que você gire a base para que possa
compartilhar seu trabalho mais facilmente.
Referência: AW664AA

Braço para um único monitor
HP

O braço para um único monitor é o acessório de mesa perfeito para sua vida profissional. Elegante e aerodinâmico, o
braço para um único monitor é projetado para complementar a maneira que você trabalha.
Referência: BT861AA

Capa VESA dupla/segurança
para HP Mini Desktop

Coloque o seu PC Desktop Mini HP na capa Security/Dual VESA para Desktop Mini HP para montar, de forma segura, o seu
PC por trás do seu ecrã, colocar a sua solução numa parede e fixá-lo com o bloqueio do cabo HP Ultra-Slim opcional.
Referência: G1K22AA

HP PC Mounting Bracket for
Monitors

Referência: N6N00AA

Barra de alto-falantes LCD
HP

Encaixe perfeitamente na base frontal do seu monitor para adicionar recursos de suporte de mídia completos, incluindo
alto-falantes estéreo com ampla gama de som e uma tomada externa para fones de ouvido.
Referência: NQ576AA

Serviço HP de troca de
monitores grandes, no
dia útil seguinte, por 4
anos

O serviço de troca do suporte de hardware HP oferece um serviço de troca confiável e rápida para produtos qualificados
da HP. Especificamente direcionado para produtos que possam ser enviados facilmente e em que os clientes possam
facilmente restaurar dados a partir de arquivos de backup, o Serviço de troca do suporte de hardware HP é uma
alternativa de bom custo-benefício e ainda conveniente para suporte no local da instalação.
Referência: U0J12E
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Notas de rodapé de mensagens
Requer suporte de montagem de PC HP para monitores, vendido separadamente. Consulte as especificações rápidas, para ver a compatibilidade exata do PC e do thin client.
Registrada para EPEAT® onde aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para obter o status de registro por país.
Cada um vendido separadamente.
4 Vendido separadamente. A disponibilidade varia por região.
5 Vendido separadamente. Os níveis dos serviços e os tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar de acordo com sua localização geográfica. O serviço é iniciado na data de aquisição do hardware. Restrições e
limitações se aplicam. Para detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições HP aplicáveis de serviços fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode ter
direitos legais adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições HP de serviços ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.
1
2
3

Notas de rodapé das especificações técnicas
1
2

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode variar para mais ou para menos.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos incluem quantidades maiores de halogênio. As peças de serviço obtidas após a compra podem incluir uma quantidade maior de halogênio.

Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com
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