Folha de Dados

Monitor HP EliteDisplay E242e de 60,96 cm (24 pol.)
Apresentação, produtividade e conforto de Elite de grandes dimensões.

Seja um mestre na execução de
várias tarefas em simultâneo com
o Monitor HP EliteDisplay E242e de
60,96 cm (24 pol.), que
proporciona uma resolução Full HD,
funcionalidades de conforto com
certificação TCO Edge e um ecrã de
grandes dimensões para todas as
suas tarefas - disponível em
cinzento e em conformidade com a
norma alemã BGI 650.

Espaço para navegar.
● Veja mais do seu trabalho no ecrã ao mesmo tempo com uma resolução de 1920 x 12001 e uma proporção de
16:10 com um ecrã de 60,96 cm (24 pol.) na diagonal. Colabore com facilidade com a tecnologia IPS com ângulo
de visualização de 178 graus que proporciona uma excelente visualização a quase todos os presentes na sala.
Satisfaça as suas necessidades.
● Satisfaça os seus requisitos de conforto e aumente a produtividade com definições ajustáveis de inclinação e
rotação e um impressionante intervalo de ajuste de altura de 150 mm que combinam para cumprir os requisitos
de TCO Certified Edge. Utilize a rotação em pivô para personalizar a orientação vertical ou horizontal.
Portas para as suas plataformas e periféricos.
● Ligue-se à sua escolha de computador e dispositivos USB com portas HDMI, DisplayPort, VGA e USB.
Características
● Ligue o seu HP Desktop Mini, HP Chromebox ou HP Thin Client selecionado diretamente por baixo do ecrã.2
Mantenha o seu espaço arrumado com uma fonte de alimentação integrada e funcionalidades para organização
de cabos.
● Obtenha um design inteligente e eficiente em termos energéticos com certificação ENERGY STAR®, registo
EPEAT® Gold3 e que cumpre os requisitos de TCO Certified Edge.
● Adapte o ecrã à sua maneira de trabalhar com o software HP Display Assistant.
● Personalize uma solução completa com acessórios HP4 concebidos e testados para funcionar com o seu monitor.
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Monitor HP EliteDisplay E242e de 60,96 cm (24 pol.) Tabela de especificações

Número de produto

N3C01AA; N3C01AT

Cor do Produto

Ergo Cinza

Dimensão do ecrã (diagonal)

60,96 cm (24 pol.)

Tipo de ecrã

IPS com retroiluminação LED

Área ativa do painel

518,4 x 324,0 mm;

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

250 cd/m²1

Relação de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico1

Razão de resposta

7 ms cinzento para cinzento1

Proporção

16:10

Resolução nativa

1920 x 1200 a 60 Hz

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Antirreflexo; In plane switching; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Rotação em pivô; Plug and Play; Programável pelo utilizador;
Controlos do utilizador

Controlos de utilizador

Menu; Menos ("-"); Mais ("+"); OK; Alimentação

Sinal de entrada

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

Portas e Ligações

3 portas USB 2.0 (duas a jusante e uma a montante);1

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Classe de eficiência energética: A+; Área ativa do painel: 518,4 x 324,0 mm; Consumo energético em modo ativo: 20 W; Consumo energético anual: 30
kWh; Consumo de energia (Em espera): 0,27 W; Consumo energético (desligado): 0,24 W; Descrição do Consumo de Energia: 38 W (máximo), 30 W
(normal), 0,5 W (em espera); Resolução do ecrã: 1920 x 1200 a 60 Hz

Dimensões com suporte (L x P 56,22 x 18,9 x 51,9 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 56,22 x 5 x 37,74 cm
x A)
Peso

6,23 kg
(Com suporte)

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: -5 a +25°; Rotação: ±45°; Altura: 150 mm; Rotação em pivô: 90°
Certificação de conformidade 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 Transport Partnership – apenas NA
Ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Ecrã retroiluminado sem mercúrio; Baixo halogéneo2

Conformidade com standards Com certificação ENERGY STAR®
de eficiência energética
Conteúdo da embalagem

Monitor; Cabo de alimentação CA; Cabo VGA; Cabo USB; Cabo DisplayPort; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores)

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Folha de Dados

Monitor HP EliteDisplay E242e de 60,96 cm (24 pol.)
Acessórios e serviços (não incluídos)
Suporte de hardware HP 5
anos, no dia útil seguinte no
local, para monitores padrão

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.
Número de produto: U7935E
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Monitor HP EliteDisplay E242e de 60,96 cm (24 pol.)
Rodapés com mensagens
Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser superior ou inferior.
Requer suporte de montagem para PC HP para monitores, vendido separadamente. Consulte as especificações rápidas (QuickSpecs) do produto para obter a compatibilidade exata para PC e thin client.
Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para obter informações sobre o estado do registo por país, visite www.epeat.net.
4 Cada um vendido separadamente.
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Especificações técnicas renúncias
1
2

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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