Dataark

HP EliteDisplay E242e-skærm på 60,96 cm (24")
Ekstrastor skærm til præsentationer, produktivitet og comfort I
eliteklassen.

Gør multitasking til en leg med en
HP EliteDisplay E242e-skærm på
60,96 cm (24"). Den har Full
HD-opløsning, TCO
Edge-certificerede
komfortegenskaber og en ekstra
stor skærm til alle dine
arbejdsopgaver. Fås i gråtoner, der
overholder Tysklands BGI 650.

Plads til at navigere.
● På den store skærm på 61 cm (24") kan du se mere af dit arbejde på samme tid, med en opløsning på 1920 x
12001 og 16:10-billedformat. Med en betragtningsvinkel på 178 grader og IPS-teknologi er det nemt at
samarbejde med andre, da stort set alle i lokalet kan se, hvad der sker.
Gør, som det passer dig.
● Opbyg en mere behagelig og produktiv arbejdsplads med justerbare vippe- og drejeindstillinger samt et
imponerende højdejusteringsinterval på 150 millimeter, som sammen opfylder TCO Certified Edge-kravene. Ved
hjælp af rotationsfunktionen kan du indstille skærmbilledet til enten stående eller liggende visning.
Porte til dine platforme og eksterne enheder.
● Tilslut en række computere eller USB-enheder via HDMI-, DisplayPort-, VGA- og USB-portene.
Fremhævede funktioner
● Du kan slutte en HP Desktop Mini, HP Chromebox eller en række af HP's tynde klienter til direkte bag på
skærmen.2 Med den integrerede strømforsyning og kabelstyring er der orden på tingene.
● Dette intelligente, energieffektive design er ENERGY STAR®-certificeret, EPEAT® Gold-registreret3 og opfylder TCO
Certified Edge-kravene.
● Med HP Display Assistant-softwaren kan du tilpasse skærmbilledet til din arbejdsrutine.
● Du får en komplet, brugerdefineret løsning med HP-tilbehør4, som er designet og testet til at fungere sammen
med skærmen.
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HP EliteDisplay E242e-skærm på 60,96 cm (24") Specifikationstabel

Produktnummer

N3C01AA; N3C01AT

Produktfarve

Ergogrå

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

60,96 cm (24")

Skærmtype

IPS med lysdiodebaglys

Panelets aktive område

518,4 x 324,0 mm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsforhold

7 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:10

Oprindelig opløsning

1920 x 1200 @ 60 Hz

Understøttede opløsninger

1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x
400; 640 x 480

Skærmegenskaber

Refleksfri; IPS (In plane switching) Valg af sprog; LED-baggrundslys; Betjeningsknapper på skærmen; Rotation; Plug and Play; Kan programmeres af
brugeren; Brugerkontrolelementer

Brugerbetjening

Menu; Minus ("-"); Plus ("+"); OK; Strømforsyning

Indgangssignal

1 VGA; 1 HDMI (med HDCP-understøttelse); 1 DisplayPort 1.2 (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

3 USB 2.0 (to downstream, en upstream)1

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Klasse for energieffektivitet: A+; Panelets aktive område: 518,4 x 324,0 mm; Strømforbrug i tændt tilstand: 20 W; Årligt energiforbrug: 30 kWh;
Strømforbrug (Standby): 0,27 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,24 W; Strømforbrug: 38 W (maksimum), 30 W (typisk), 0,5 W (standby);
Skærmopløsning: 1920 x 1200 @ 60 Hz

Mål inklusive stander (B x D x 56,22 x 18,9 x 51,9 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

56,22 x 5 x 37,74 cm

Vægt

6,23 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +25 °; Drejning: ±45 °; Højde: 150 mm; Rotation: 90 °

Certificering og
overensstemmelser

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; WEEE;
SmartWay-transportpartnerskab – kun NA

Miljøansvar

Skærmglas uden arsenik; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav halogen2

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret

Kassens indhold

Skærm; Strømledning; VGA-kabel; USB-kabel; DisplayPort-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere)

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

5 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7935E
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Fodnoter
Alle specifikationer vedrørende ydeevne repræsenterer de typiske specifikationer leveret af HP's komponentproducenter; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.
Kræver HP-monteringsbeslag til computerskærme (skal anskaffes separat). I oversigten over produktets specifikationer kan du finde de nøjagtige kompatibilitetskrav for pc'er og tynde klienter.
3] EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net du kan se registreringsstatus for hvert land.
4 Sælges alle separat.
1
2

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1Alle
2

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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