Záznamový list

Monitor HP EliteDisplay E242e s uhlopriečkou 60,96
cm (24")
Mimoriadne veľká prezentácia, produktivita a pohodlie na monitore
Elite.

Staňte sa majstrom multitaskingu s
monitorom HP EliteDisplay E242e s
uhlopriečkou 60,96 cm (24"), ktorý
má rozlíšenie Full HD, ergonomické
funkcie s certifikáciou TCO Edge
Certified, mimoriadne veľkú
obrazovku pre všetok váš pracovný
obsah a sivý dizajn v súlade s
nemeckou normou BGI 650.

Priestor na navigáciu.
● Sledujte viac zo svojej práce na obrazovke s uhlopriečkou 60,96 cm (24"), rozlíšením 1920 x 12001 a pomerom
strán 16:10. Zjednodušte tímovú spoluprácu technológiou IPS so zobrazovacím uhlom 178 stupňov,vďaka
ktorému budú mať kolegovia v miestnosti dobrý výhľad na monitor.
Prispôsobte si ho.
● Pracujte pohodlne a zvýšte svoju produktivitu s nastaveniami naklonenia a otočenia a pôsobivým nastavením
výšky až do 150 mm, ktorých kombinácia spĺňa požiadavky normy TCO Certified Edge. Otáčanie okolo stredu
vám umožňuje používať monitor v orientácii na výšku alebo na šírku.
Porty pre vaše platformy a periférne zariadenia.
● Pripojte monitor k počítačom a zariadeniam USB pomocou portov HDMI, DisplayPort, VGA a USB.
Funkcie
● Pridajte si počítač HP Desktop Mini, HP Chromebox alebo vybraný tenký klient HP priamo za displej.2 Udržte si
poriadok vo veciach s integrovaným zdrojom napájania a funkciami správy káblov.
● Získajte inteligentný, energeticky úsporný dizajn, ktorý má certifikáciu ENERGY STAR®, registráciu EPEAT® Gold3 a
spĺňa požiadavky normy TCO Certified Edge.
● Navrhnite si obrazovku pre svoj spôsob práce so softvérom HP Display Assistant.
● Získajte kompletné riešenie s príslušenstvom HP4, ktoré je navrhnuté a testované priamo pre váš displej.
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Monitor HP EliteDisplay E242e s uhlopriečkou 60,96 cm (24") Tabuľka s technickými
údajmi

Číslo produktu

N3C01AA; N3C01AT

Farba produktu

sivá Ergo

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

60,96 cm (24")

Typ obrazovky

IPS s posvietením LED

Aktívna oblasť panela

518,4 x 324,0 mm;

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

250 cd/m²1

Pomer kontrastu

statický kontrast 1000 : 1; dynamický kontrast 5 000 000 : 11

Miera odozvy

7 ms sivá – sivá1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:10

Natívne rozlíšenie

1 920 x 1 200 @ 60 Hz

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

Antireflexný; IPS; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Otáčanie okolo stredu; Plug and Play; Programovateľné používateľom;
Používateľské ovládacie prvky

Používateľské ovládače

Ponuka; Mínus („-“); Plus („+“); OK; Napájanie

Vstupný signál

1 port VGA; 1 port HDMI (s podporou HDCP); 1 porty DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP)

Porty a konektory

3 USB 2.0 (dva na príjem dát, jeden na odosielanie dát)1

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Trieda energetickej účinnosti: A+; Aktívna oblasť panela: 518,4 x 324,0 mm; Spotreba energie v zapnutom režime: 20 W; Ročná spotreba energie: 30 kWh;
Príkon (Pohotovostný režim): 0,27 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,24 W; Popis spotreby energie: 38 W (maximálne), 30 W (štandardne), 0,5 W
(pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky: 1 920 x 1 200 @ 60 Hz

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 56,22 x 5 x 37,74 cm
x V)
Hmotnosť

6,23 kg
(So stojanom)

Ergonomické vlastnosti

Náklon: -5 až +25°; Otáčanie: ±45°; Výška: 150 mm; Otáčanie okolo stredu: 90°

Osvedčenie a zhoda

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 (len Severná Amerika)

Okolitý

Sklo monitora bez arzénu; Bezortuťové podsvietenie displeja; Nízky obsah halogénových prvkov2

Zhoda s normami energetickej certifikácia ENERGY STAR®
efektívnosti
Čo je v krabici

Monitor; Sieťový napájací kábel; Kábel VGA; Kábel USB; Kábel DisplayPort; Disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záručný list a ovládače)

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Monitor HP EliteDisplay E242e s uhlopriečkou 60,96 cm (24")
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
5-ročná štandardná
hardvérová podpora HP na
mieste pre monitor na
nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov.
Číslo produktu: U7935E
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Monitor HP EliteDisplay E242e s uhlopriečkou 60,96 cm (24")
Poznámky v krátkych správach
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia komponentov HP; skutočný výkon môže byť vyšší alebo nižší.
Vyžaduje konzolu HP PC Mounting Bracket pre monitory predávanú samostatne. Informácie o kompatibilite PC a tenkého klienta nájdete v stručných špecifikáciách produktu.
Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.epeat.net.
4 Každé sa predáva samostatne.
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Technické špecifikácie zrieknutie
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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