Datasheet

HP EliteDisplay E242e 24-inch (60,96-cm) monitor
Extra grote Elite-weergave, productiviteit en comfort.

De in grijs uitgevoerde HP
EliteDisplay E242e 24-inch
(60,96-cm) monitor met Full-HD
resolutie, TCO Edge
Certified-kenmerken voor meer
kijkcomfort en ondersteuning van
de Duitse BGI 650-norm heeft een
extra groot schermoppervlak en is
daardoor bij uitstek geschikt om te
multitasken.

Ruimte om te navigeren.
● Op dit 24-inch (60,96-cm) diagonale scherm met een 1920 x 1200 resolutie1 en 16:10 aspectratio ziet u méér
tegelijk. Werk prettig samen dankzij IPS-technologie met inkijkhoeken van 178 graden, waardoor vrijwel iedereen
in het vertrek een uitstekend zicht heeft.
Werk prettig.
● Kies een comfortabele positie en werk productiever dankzij kantel- en draaimogelijkheden en 150 mm
hoogteinstelling die aan de TCO Certified Edge-vereisten voldoen. Gebruik de rotatiefunctie om een staande of
liggende weergave te kiezen.
Poorten voor uw platformen en randapparaten.
● Sluit pc's en USB-devices naar keuze aan op de HDMI-, DisplayPort-, VGA- of USB-ingang.
Pluspunten
● Bevestig uw HP Desktop Mini, HP Chromebox of geselecteerde HP Thin Client direct achter het scherm.2 Een
geïntegreerde voeding en kabelbeheerfuncties zorgen voor een opgeruimde werkplek.
● Kies een intelligent, energie-efficiënt ontwerp dat ENERGY STAR®-gecertificeerd en EPEAT® Gold-geregistreerd3
is en dat voldoet aan de TCO Certified Edge-vereisten.
● Met de HP Display Assistant-software kunt u het scherm geheel naar eigen wens indelen.
● Creëer een complete oplossing met HP accessoires4 die ontworpen en getest zijn om met uw monitor te werken.
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HP EliteDisplay E242e 24-inch (60,96-cm) monitor Specificatietabel

Bestelnr.

N3C01AA; N3C01AT

Productkleur

Ergo grijs

Schermformaat (diagonaal)

24 inch (60,96 cm)

Type scherm

IPS m/LED-backlight

Actief schermoppervlak

518,4 x 324,0 mm;

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

250 cd/m²1

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch1

Responspercentage

7 ms grijs naar grijs1

Aspectratio

16:10

Standaardresolutie

1920 x 1200 bij 60 Hz

Ondersteunde resoluties

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

Schermkenmerken

Ontspiegeld; In-plane switching; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Oriëntatie roteren; Plug-en-play; Programmeerbaar door
gebruiker; Gebruikersinstellingen

Gebruikersinstellingen

Menu; Minteken ("-"); Plus ("+"); OK; Voeding

Invoersignaal

1 VGA; 1 HDMI (met HDCP-ondersteuning); 1 DisplayPort 1.2 (met HDCP-ondersteuning)

Poorten en connectoren

3 USB 2.0 (twee downstream en een upstream)1

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Energiezuinigheidsklasse: A+; Actief schermoppervlak: 518,4 x 324,0 mm; Stroomverbruik in modus Aan: 20 W; Jaarlijks stroomverbruik: 30 kWu;
Stroomverbruik (Stand-by): 0,27 W; Stroomverbruik (stand-by): 0,24 W; Stroomverbruik - omschrijving: 38 Watt (max), 30 Watt (gem), 0,5 Watt (standby);
Schermresolutie: 1920 x 1200 bij 60 Hz

Afmetingen met standaard (b 56,22 x 18,9 x 51,9 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 56,22 x 5 x 37,74 cm
(b x d x h)
Gewicht

6,23 kg
(Met standaard)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +25°; Draaien: ±45°; Hoogte: 150 mm; Rotatie: 90°

Certificering en
compatibiliteit

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; WEEE;
SmartWay Transport Partnership, alleen NA

Omgeving

Arseenvrij glazen scherm; Kwikvrij backlit-scherm; Laag halogeen2

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd

Meegeleverd in de doos

Monitor; Netsnoer; VGA-kabel; USB-kabel; DisplayPort-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers)

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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HP EliteDisplay E242e 24-inch (60,96-cm) monitor
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 5 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
standaardmonitor

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U7935E
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HP EliteDisplay E242e 24-inch (60,96-cm) monitor
Messaging, voetnoten
1 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Een HP pc-montagebeugel voor monitoren moet apart worden aangeschaft. Raadpleeg de QuickSpecs voor compatibele pc- en thin client-modellen.
EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
4 Worden afzonderlijk verkocht.
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Technische specificaties disclaimers
1
2

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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