Dataark

HP EliteDisplay E242e-skjerm på 60,96 cm (24")
Ekstra store elitepresentasjon, -produktivitet og -komfort.

Bli en mester i multitasking ved
hjelp av HP EliteDisplay
E242e-skjermen på 60,96 cm (24")
, som gir oppløsning i Full-HD, TCO
Edge-sertifiserte
komfortfunksjoner og ekstra stor
skjerm for alt arbeidet ditt,
tilgjengelig i et grått design som
samsvarer med Tysklands BGI 650.

Plass til å navigere.
● Se mer av arbeidet ditt på skjermen samtidig, på den 61 cm (24" diagonalt) store skjermen med oppløsning på
1920 x 12001 og sideforholdet 16:10. Du kan enkelt samarbeide med en IPS-teknologi som gir en 178-graders
visningsvinkel, som gjør at nesten alle i rommet ser skjermen like godt.
Gjør som det passer deg.
● Innfri egne behov for komfort og øk produktiviteten med justerbar vipping og svinging, og et imponerende 150
mm høydejusteringsområde som kombineres for å oppfylle TCO Certified Edge-kravene. Bruk rotasjon til å
tilpasse stående eller liggende visning.
Porter for plattformene og de eksterne enhetene dine.
● Koble til en rekke PC-er og USB-enheter med HDMI-, DisplayPort-, VGA- og USB-porter.
Med
● Fest din HP Desktop Mini, HP Chromebox eller bestemte HP tynnklient-modeller bak på skjermen.1 Hold ting
ryddige med en integrert strømforsyning og kabelstyringsfunksjoner.
● Få en intelligent, energieffektiv design som er ENERGY STAR ®-sertifisert, EPEAT® Gold-registrert3 og oppfyller
TCO Certified Edge-kravene.
● Tilpass skjermen til måten du arbeider på med HP Display Assistant-programvare.
● Egendefiner en komplett løsning med HP-tilbehør4 konstruert og testet for å fungere med skjermen.
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HP EliteDisplay E242e-skjerm på 60,96 cm (24") Spesifikasjonstabell

Produktnummer

N3C01AA; N3C01AT

Produktfarge

Ergo-grå

Skjermstørrelse (diagonalt)

60,96 cm (24")

Skjermtype

IPS m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

518,4 x 324,0 mm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsgrad

7 ms grå til grå1

Sideforhold

16:10

Innebygd oppløsning

1920 x 1200 med 60 Hz

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; In Plane Switching (IPS); Språkvalg; LED-bakbelysning; Kontroller på skjermen; Rotasjon; Plug and Play; Brukerprogrammerbar;
Brukerkontroller

Brukerkontroller

Meny; Minus ("-"); Pluss ("+"); OK; Strøm

Inngangssignal

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

Porter og kontakter

3 USB 2.0 (to nedstrøms og én oppstrøms)1

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Energieffektivitetsklasse: A+; Panelets aktive område: 518,4 x 324,0 mm; Strømforbruk i på-modus: 20 W; Årlig energiforbruk: 30 kWh; Strømforbruk
(Inaktiv): 0,27 W; Strømforbruk (av-modus): 0,24 W; Beskrivelse av strømforbruk: 38 W (maksimum), 30 W (typisk), 0,5 W (ventemodus);
Skjermoppløsning: 1920 x 1200 med 60 Hz

Mål med stativ (B x D x H)

56,22 x 18,9 x 51,9 cm

Mål uten stativ (B x D x H)

56,22 x 5 x 37,74 cm

Vekt

6,23 kg
(Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +25°; Svinggrad: ±45°; Høyde: 150 mm; Rotasjon: 90°

Sertifisering og overholdelse 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;
av lover og forskrifter
SmartWay Transport Partnership – kun NA
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen2

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Innhold i esken

Skjerm; AC-strømledning; VGA-kabel; USB-kabel; DisplayPort-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere)

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP EliteDisplay E242e-skjerm på 60,96 cm (24")
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 5 år maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
standardskjerm

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: U7935E
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HP EliteDisplay E242e-skjerm på 60,96 cm (24")
Fotnoter
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Krever monteringsbrakett for HP PC-skjermer, selges separat. Se produktspesifikasjonene for nøyaktig kompatibilitet med PC og tynnklienter.
EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
4 Alle selges separat.
1
2
3

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
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Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.
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