Podatkovni list

Monitor HP EliteDisplay E242e z diagonalo 60,96 cm
(24 palcev)
Izjemno velika predstavitev, storilnost in udobje na zaslonu Elite.

Postanite mojster večopravilnosti
na monitorju HP EliteDisplay E242e
z diagonalo 60,96 cm (24 palcev),
ki zagotavlja polno visoko ločljivost,
funkcije za udobje s certifikatom
TCO Certified Edge in izjemno velik
zaslon za vse vaše delo, ki je na
voljo v sivem oblikovanju,
združljivim z nemškim standardom
BGI 650.

Prostor za krmarjenje.
● Na zaslonu z diagonalo 60,96 cm (24 palcev), ločljivostjo 1920 x 12001 in razmerjem stranic 16 : 10 lahko hkrati
prikažete več svojega dela. Preprosto sodelujte s 178-stopinjskim vidnim kotom, ki ga zagotavlja tehnologija IPS,
ki skoraj vsem osebam v sobi zagotavlja čudovit pogled.
Poskrbite zase.
● Zadovoljite svoje zahteve glede udobja in povečajte storilnost s prilagodljivimi nastavitvami nagiba in
vodoravnega zasuka ter izjemnim 150-mm razponom za prilagoditev višine, ki skupaj ustrezajo zahtevam
standarda TCO Certified Edge. S stranskim nagibom lahko prilagodite pokončno ali ležečo postavitev.
Priključki za vaše platforme in zunanje naprave.
● S priključki HDMI, DisplayPort, VGA in USB se lahko povežete z različnimi računalniki in napravami USB.
Posebnosti
● HP Desktop Mini, HP Chromebox ali izbrane modele HP-jevih lahkih odjemalcev lahko priključite neposredno za
zaslonom.2 Vzdržujte red z vgrajenimi funkcijami napajanja in upravljanja kablov.
● Zagotovite si pametno in energijsko učinkovito oblikovanje monitorja, ki ima potrdilo ENERGY STAR®, registracijo
pri EPEAT® Gold3 in ustreza zahtevam standarda TCO Certified Edge.
● S programom HP Display Assistant lahko uporabo zaslona prilagodite svojim potrebam.
● Prilagodite celovito rešitev s HP-jevimi pripomočki4, oblikovanimi in preizkušenimi za delo z vašim zaslonom.
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Monitor HP EliteDisplay E242e z diagonalo 60,96 cm (24 palcev) Tabela specifikacij

Številka izdelka

N3C01AA; N3C01AT

Barva izdelka

Ergo Grey

Velikost zaslona (diagonala)

60,96 cm (24 palcev)

Vrsta prikaza

IPS w/osvetlitev LED

Aktivno območje plošče

518,4 x 324,0 mm;

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

250 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 11

Razmerje odzivov

7 ms (iz sive v sivo)1

Razmerje širine/višine

16 : 10

Privzeta ločljivost

1920 x 1200 pri 60 Hz

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; zaslonski kontrolniki; stranski nagib; Plug and Play;
uporabniško nastavljiv; uporabniški kontrolniki

Nadzor uporabnika

Meni; Minus ("-"); Plus ("+"); OK; Napajanje

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 priključek HDMI (s podporo za HDCP); 1 priključek DisplayPort 1.2 (s podporo za HDCP)

Vrata in priključki

3 priključki USB 2.0 (dva za priklop v računalnik, eden za priklop v napravo)1

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Razred energetske učinkovitosti: A+; Aktivno območje plošče: 518,4 x 324,0 mm; Poraba energije med delovanjem: 20 W; Letna poraba energije: 30 kWh;
Poraba energije (V pripravljenosti): 0,27 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,24 W; Poraba energije – opis: 38 W (največ), 30 W (običajno), 0,5 W
(stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1920 x 1200 pri 60 Hz

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

56,22 x 5 x 37,74 cm

Teža

6,23 kg
(S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +25°; vodoravni zasuk: ±45°; višina: 150 mm; stranski nagib: 90°

Certifikat in skladnost

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; potrdilo TCO Certified Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; WEEE;
SmartWay Transport Partnership – samo za Severno Ameriko

Okolju prijazno

Zaslon brez arzena; osvetlitev zaslona od zadaj brez živega srebra; nizka količina halogenih snovi2

Ustreznost za električno
učinkovitost

Certifikat ENERGY STAR®

Vsebina škatle

Monitor; električni kabel; kabel VGA; kabel USB; kabel DisplayPort; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike)

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.

Podatkovni list

Monitor HP EliteDisplay E242e z diagonalo 60,96 cm (24 palcev)
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
HP-jeva 5-letna podpora za
storitev popravila monitorja
na kraju uporabe z izvedbo
naslednji delovni dan

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.
Številka izdelka: U7935E
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Monitor HP EliteDisplay E242e z diagonalo 60,96 cm (24 palcev)
Opombe k sporočilom
Vsi tehnični podatki glede zmogljivosti predstavljajo značilne tehnične podatke, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent HP, dejanska zmogljivost pa je lahko boljša ali slabša.
Za monitorje je potreben HP-jev montažni nosilec, ki je naprodaj ločeno. Za natančne informacije o združljivosti z osebnim računalnikom in lahkim odjemalcem glejte »Kratke tehnične podatke izdelka«.
Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po posameznih državah obiščite spletno mesto www.epeat.net.
4 Vsak izdelek je naprodaj posebej.
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Tehnične specifikacije zanikanja
1
2

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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