גיליון נתונים

צג  HP EliteDisplay E242eבגודל  60.96ס"מ )"(24
צג  Eliteגדול במיוחד להצגה ,פרודוקטיביות ונוחות.

התמקצע בביצוע משימות רבות בעזרת
מסך  HP EliteDisplay E242eבגודל
 60.96ס"מ )” (24רחב במיוחד שיכיל את
כל העבודות שלך ,המספק רזולוציית HD
מלא ,מאפיינים נוחים מאושרי TCO
 Edgeועיצוב אפור שתואם לתקן הגרמני
.BGI 650

מרחב לניווט.
● בעזרת מסך בגודל  60.96ס"מ )" (24באלכסון עם רזולוציה של  1,2001 x 1,920ויחס גובה-רוחב של  16:10תוכל להציג את
עבודתך באופן מלא יותר .שתף פעולה בקלות באמצעות טכנולוגיית  IPSלקבלת זווית צפייה של  178מעלות כדי שכל הנוכחים
בחדר יוכלו ליהנות מתצוגה מדהימה.

ההחלטה בידיך.
● מצא את האפשרות המתאימה לך ביותר ועבוד בפרודוקטיביות רבה יותר בעזרת הגדרות אישיות של גובה והטיה עם טווח כוונון
גובה מרשים של  150מ"מ ,המשולבים יחד כדי לעמוד בדרישות  .TCO Certified Edgeהשתמש בסיבוב על ציר כדי להתאים את
התצוגות לאורך או לרוחב ,כרצונך.

יציאות עבור הפלטפורמות והציוד ההיקפי שלך.
● התחבר למגוון מחשבים והתקני  USBעם יציאות  VGA ,DisplayPort ,HDMIו.USB-
כולל
● חבר את מחשב ה Mini-השולחני של  ,HP Chromebox ,HPאו מחשבי  HP Thin Clientנבחרים ישירות לחלקו האחורי של הצג1.
שמור על סדר וארגון באמצעות ספק מתח משולב ומאפיינים לניהול כבלים.
● קבל עיצוב חכם וחסכוני באנרגיה המאושר על-ידי ® ,ENERGY STARבעל דירוג  3EPEAT® Goldועומד בדרישות TCO Certified
.Edge
● התאם את עיצוב המסך לצורת העבודה שלך עם תוכנת .HP Display Assistant
● התאם אישית פתרון מקיף באמצעות האביזרים של  4HPשתוכננו ונבדקו לעבודה עם התצוגה שברשותך.

גיליון נתונים

צג  HP EliteDisplay E242eבגודל  60.96ס"מ )" (24טבלת מפרטים

מספר מוצר

N3C01AA; N3C01AT

גודל תצוגה )באלכסון(

 60.96ס"מ )"(24

אזור לוח פעיל

 518.4 x 324.0מ"מ;

צבע מוצר

סוג תצוגה

זווית צפייה
בהירות

יחס ניגודיות
יחס תגובה

יחס רוחב-גובה

רזולוציה טבעית

אפור מלוכלך

 IPSעם תאורת  LEDאחורית
 178°אופקי;  178°אנכי
250 cd/m²1

 1,000:1סטטי;  50,00000:1דינמי

1

 7 msאפור לאפור

1

16:10

 1,200 x 1,920ב 60-הרץ

רזולוציות נתמכות

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

פקדים למשתמש

תפריט; סימן מינוס )" ;("-סימן פלוס )") OK ;("+אישור(; הפעלה/כיבוי

יציאות ומחברים

 3יציאות ) USB 2.0שתי יציאות  ,downstreamיציאת  upstreamאחת(

צריכת מתח

רמת חיסכון באנרגיה ;A+ :אזור לוח פעיל 518.4 x 324.0 :מ"מ; צריכת חשמל במצב פועל 20 :וואט; צריכת האנרגיה השנתית 30 :קילו וואט/שעה; צריכת מתח )מצב המתנה(:
 0.27ואט; צריכת חשמל )במצב כבוי( 0.24 :וואט; תיאור צריכת מתח 38 :ואט )מרבי( 30 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך 1,200 x 1,920 :ב 60-הרץ

מאפייני תצוגה

אות קלט

מתח במבוא

ציפוי נגד בוהק; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; פקדים
למשתמש
יציאת  ;VGAיציאת ) HDMIעם תמיכה ב ;(HDCP-יציאת ) DisplayPort 1.2עם תמיכת (HDCP
1

מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 51.9 x 18.9 x 56.22ס"מ

משקל

 6.23ק"ג
)עם מעמד(

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

 37.74 x 5 x 56.22ס"מ

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -5° :עד  ;+25°סיבוב ;±45° :גובה 150 :מ"מ; סיבוב על ציר; 90°

סביבתי

זכוכית תצוגה ללא ארסן; תאורת  LEDאחורית נטולת כספית של תצוגה; דל בהלוגן

תכולת האריזה

צג; כבל מתח  ;ACכבל  ;VGAכבל  ;USBכבל  ;DisplayPortתקליטור ) CDכולל מדריך למשתמש ,כתב אחריות ,מנהלי התקן(

אישור ותאימות

;ISC; VCCI; FCC; BSMI; WEEE ;TCO Certified Edge ;PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA ;CSA ;UL ;EAC ;ISO 9241-307 ;CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S
 - SmartWay Transport Partnershipצפון אמריקה בלבד
2

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה מאושר ENERGY STAR® 5.0
אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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צג  HP EliteDisplay E242eבגודל  60.96ס"מ )"(24
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תמיכת של  HPבחומרה של צג
באתר הלקוח ,ביום העבודה הבא,
למשך  5שנים

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק.
מספר מוצרU7935E :
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צג  HP EliteDisplay E242eבגודל  60.96ס"מ )"(24
הערות שוליים להעברת הודעות

] 1 [1כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 2נדרשת מסגרת תלייה למסכי המחשב של ,HPלרכישה בנפרד .לקבלת נתונים מדויקים בנוגע לתאימות של מחשבים אישיים ומחשבי לקוח דקים ,עיין במפרט המהיר של המוצר.
 3בעל רישום ® EPEATכאשר רלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור.
 4כל אחד נמכר בנפרד.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 2ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/monitors
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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