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צג  HP EliteDisplay E232eבגודל  58.4ס"מ ) 23אינץ'(
)(ENERGY STAR
ביצועים ,נוחות ומקום לתמרון.

עבוד בצורה חכמה ונוחה בעזרת צג HP
 EliteDisplay E232eבגודל  58.4ס"מ
) 23אינץ'( ,צג מסך רחב  IPSב HD-מלא
עם מאפייני תצוגה ויכולת כוונון
ארגונומית ברמת  ,Eliteשזמין בעיצוב
אפור התואם לתקן  BGI 650הגרמני.

הצג כל פרט על-גבי התצוגה.
● באפשרותך ליהנות מרזולוציה חדה ב HD-מלא לביצוע כל הפרוייקטים שלך ולשתף פעולה בקלות עם עמיתיך הנמצאים בחדר
בעזרת זוויות צפייה של  178מעלות של טכנולוגיית  .IPSהמסך הגדול של  58.4ס"מ )” (23באלכסון מעניק לך שפע של מקום
להצגת האפליקציות הפתוחות שלך.

מצא את האפשרות המתאימה לך ביותר.
● צור את מצב התצוגה המתאים ביותר לצרכיך ,והגבר את הפרודוקטיביות באמצעות הטיה וסיבוב מתכווננים וטווח כוונון גובה
מרשים של  150מ"מ העומדים בדרישות  .TCO Certified Edgeהשתמש בסיבוב על ציר כדי להתאים את התצוגות לאורך או לרוחב,
כרצונך.

חיבורים נוחים.
● חבר את המחשב או ההתקן לבחירתך בעזרת כניסות  VGA ,DisplayPort ,HDMIו .USB-החזק את ההתקנים הנמצאים בשימוש
תדיר בהישג יד בעזרת חיבורי ה USB-המשולבים בצג.
כולל
● חבר את מחשב ה Mini-השולחני של  ,HP Chromebox ,HPאו מחשבי  HP Thin Clientנבחרים ישירות לחלקו האחורי של הצג1.
שמור על סדר וארגון באמצעות ספק מתח משולב ומאפיינים לניהול כבלים.
● קבל עיצוב חכם וחסכוני באנרגיה המאושר על-ידי ® ,ENERGY STARבעל דירוג  2EPEAT® Goldועומד בדרישות TCO Certified
.Edge
● התאם את עיצוב המסך לצורת העבודה שלך עם תוכנת .HP Display Assistant
● התאם אישית פתרון מושלם בעזרת האביזרים של  3.HPהשתמש ברמקול  HP Speaker Barלשמע ,בזרוע  HP Single Armכדי
לחבר אליה את הצג ולפנות מקום בשולחן העבודה ,או במתאם הגרפיקה בחיבור  USBשל  HPלהתקנות מרובות של צגים.3
● קבל שלוש שנים של שירות ותמיכה ,והרחב את ההגנה באמצעות חבילות  HP Care Packאופציונליות5.
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מספר מוצר

N3C09AA; N3C09AT

גודל תצוגה )באלכסון(

 58.4ס"מ )"(23

אזור לוח פעיל

 509.184 x 286.416מ"מ;

צבע מוצר

סוג תצוגה

זווית צפייה
בהירות

יחס ניגודיות
יחס תגובה

יחס רוחב-גובה

רזולוציה טבעית

אפור מלוכלך

 IPSעם תאורת  LEDאחורית
 178°אופקי;  178°אנכי
250 cd/m²1

 1,000:1סטטי;  50,00000:1דינמי

1

 7 msאפור לאפור

1

16:9

 1,920 x 1,080ב 60-הרץ

רזולוציות נתמכות

480 x 640 ;600 x 800 ;768 x 1,024 ;720 x 1,280 ;800 x 1,280 ;1,024 x 1,280 ;900 x 1,440 ;900 x 1,600 ;1,050 x 1,680 ;1,080 x 1,920

פקדים למשתמש

תפריט; פונקציה; הפעלה

יציאות ומחברים

 2יציאות USB 2.01

מאפייני תצוגה
אות קלט

מתח במבוא
צריכת מתח

ציפוי נגד בוהק; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
יציאת  ;VGAיציאת ) HDMIעם תמיכה ב ;(HDCP-יציאת ) DisplayPort 1.2עם תמיכת (HDCP
מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

אזור לוח פעיל 509.184 x 286.416 :מ"מ; תיאור צריכת מתח 35 :ואט )מרבי( 28 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך 1,920 x 1,080 :ב 60-הרץ

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 51.24 x 18.9 x 54.93ס"מ

משקל

 3.63ק"ג
)חלק עליון בלבד(

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

 33.69 x 4.96 x 54.93ס"מ

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -5° :עד  ;+25°סיבוב על ציר90° :

סביבתי

זכוכית תצוגה ללא ארסן; תאורת  LEDאחורית נטולת כספית של תצוגה; דל בהלוגן

תכולת האריזה

צג; כבל מתח  ;ACכבל  ;VGAכבל  ;DisplayPortכבל  ;USBתקליטור ) CDכולל מדריך למשתמש ,כתב אחריות ,מנהלי התקן(

אישור ותאימות

 ISC; VCCI; FCC; BSMI; MEPS ;TCO Certified Edge ;PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA ;CSA ;EAC; UL ;ISO 9241-307 ;CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-Sוייטנאם;
 MEPSאוסטרליה וניו זילנד; WEEE
2

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה מאושר ENERGY STAR® 5.0
אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
מעמד HP Integrated Work
 Center Standעבור מחשבי
 Ultra Slim DesktopוThin-
Client

המעמד  HP Integrated Work Centerנועד להגדיל את השימוש בשטח מוגבל של שולחן העבודה בלי להתפשר על ביצועים או על
פרודוקטיביות על-ידי התאמה למחשבים שולחניים דקים במיוחד  HP Compaq 6005 Proאו  HP Compaq 8000 seriesאו למחשבי HP
 Thin Clientולמרבית צגי ה LCD-של  HPבגודל  17עד  24אינץ' 43.18) 1עד  60.96ס"מ( באלכסון )עיין במידע על התאמה ב'מפרט המהיר'(
באמצעות מסגרות להצבה  VESAסטנדרטיות.

מספר מוצרE8H16AA :

מעמד HP Integrated Work 3
 Centerעבור גורם צורה קטן

הגדל ככל הניתן את שטח העבודה שלך עם  HP Integrated Work Centerלמחשבי גורם צורה קטן  .v3הרכב פתרון "הכל באחד" בהתאמה
אישית על ידי שילוב של מחשב  HPבעיצוב גורם צורה קטן או תחנת עבודה עם צג  LEDבגודל של עד  24אינץ' באלכסון1.

מרכז עבודה משולב של  HPעבור
מחשב שולחני  Miniומחשב Thin
Client

הפק את המרב מסביבות עבודה מוגבלות במקום בעזרת מרכז העבודה המשולב ) (IWCשל  HPלמחשב שולחני /Miniמחשב ,Thin Client
המאפשר לך ליצור פתרון קומפקטי לשולחן העבודה באמצעות שילוב תצוגה] [1עם מחשב שולחני  ,HP Miniמחשב  Thin Clientאו מכשיר
 [1]HP Chromeboxומספק לך גישה קדמית נוחה לכל הכניסות.

HP UHD USB Graphics
Adapter

מספר מוצרN2U81AA :

מסגרת הרכבה למחשב  HPעבור
צגים

התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זווית באמצעות מסגרת התלייה למסכי המחשב של  HPעבור צגים ,המאפשרת לך לחבר את המחשב
השולחני  ,HP Chromebox ,HP Desktop Miniאו מחשב לקוח  HP Thin Clientנבחר ישירות מאחורי צגי  HP Zוצגי  Elitedisplayנבחרים.

תמיכת של  HPבחומרה של צג
באתר הלקוח ,ביום העבודה הבא,
למשך  5שנים

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק.
מספר מוצרU7935E :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרF2P06AA :

מספר מוצרG1V61AA :

מספר מוצרN6N00AA :
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הערות שוליים להעברת הודעות

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 2ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 3כל אחד נמכר בנפרד.
 4לרכישה בנפרד .הזמינות משתנה בהתאם למדינה/אזור.
 5לרכישה בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/cpc
השירותים של  HPכפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP
בנוגע לשירות ,ואף לא מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

 1נדרשת מסגרת תלייה למסכי המחשב של ,HPלרכישה בנפרד .לקבלת נתונים מדויקים בנוגע לתאימות מחשבים אישיים ומחשבי  ,Thin Clientעיין במפרט המהיר של המוצר.
 2בעל דירוג ® EPEATאם ישים .דירוג של  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/monitors
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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