Specifikace

58,42cm (23") dotykový monitor HP EliteDisplay
E230t
Dotýkejte se, potahujte, připínejte a přibližujte položky se spoustou
místa.

Pracujte produktivněji s ultra
tenkým dotykovým 58,42cm (23")
monitorem HP Elite E230t Full HD
IPS, který má certifikaci pro
současné až 10bodové dotykové
ovládání v systému Windows 10 a
vedle všestranného dotykového
ovládání nabízí i pohodlné
možnosti nastavení.

Další evoluce dotykového ovládání
● Pořiďte si praktický monitor s dotykovým ovládáním, jenž netrpí klasickými neduhy, jako jsou odlesky a ulpívající
otisky prstů, a je vybaven technologií in-cell přinášející elegantní, tenký displej.
Jednoduše nádherný, prakticky bezokrajový design
● Maximalizujte své vizuální prožitky a zobrazte ještě více pracovního obsahu na širokoúhlém monitoru, jenž je ze
tří stran obklopen miniaturními okraji pro snadné propojení s dalšími monitory.
Vytvořte efektivní, promyšlený pracovní prostor
● Připevněte stolní počítač HP Mini, počítač HP Chromebox nebo vybraného tenkého klienta HP přímo za monitor1 a
vytvořte integrovaný, cenově dostupný pracovní prostor vhodný pro stísněná místa. Nebo monitor umístěte na
stěnu či podstavec pomocí integrovaného držáku VESA.2
Optimalizovaná ergonomie
● Najděte si tu správnou polohu zajišťující komfortní prohlížení po celý den s nastavitelnou výškou v rozsahu až
150 mm, náklonem a otočením a kloubovým otočením k prohlížení na výšku. Přiložený držák standardu VESA
umožňuje montáž na stěnu a na rameno ve stísněných prostorech.
Funkce
● Začleňte jej do existujícího prostředí díky přítomnosti portů VGA, DisplayPort™ a HDMI a zařízení USB zase
snadno připojíte pomocí integrovaného rozbočovače s dvěma porty USB 3.0.
● Snižte spotřebu energie a pomozte snižovat náklady s energeticky účinným provedením s registrací EPEAT®
Gold4.
● Navrhněte si obrazovku přesně podle stylu své práce se softwarem HP Display Assistant, který umožňuje rozdělit
obrazovku na oddíly a umí deaktivovat monitor, který byl odpojen bez povolení.
● Vytvořte si ucelené řešení s příslušenstvím HP5, které bylo navrženo a testováno pro váš monitor.
● Tento celosvětově dostupný monitor s tříletou standardní omezenou zárukou vám zajistí jednotné nasazení po
celém světě.
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Tabulka s technickými údaji

Barva produktu

Černé tělo a asteroidově stříbrný podstavec

Velikost displeje (úhlopříčka) 58,42 cm (23")
Typ monitoru

IPS s LED podsvícením

Aktivní oblast panelu

509,184 x 286,416 mm;

Úhel zobrazení

178 ° vodorovně, 178 ° svisle

Jas

250 cd/m²1

Kontrastní poměr

1 000 : 1 statický; 500 000 : 1 dynamický1

Poměr odezvy

5 ms (zap/vyp)1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

1 920 x 1 080 při 60 Hz

Podporovaná rozlišení

1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 800; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Technologie IPS; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Kloubové otáčení; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné;
Dotykové ovládání; Uživatelské ovládací prvky

Uživatelské ovládací prvky

Nabídka; Mínus („-“); Plus ("+")/ovládání vstupů; OK/Auto; Napájení

Vstupní signál

1 port VGA; 1 port HDMI 1.4 (s podporou HDCP); 1 port DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP)

Porty a konektory

3 porty USB 3.0 (jeden výstupní, dva vstupní)1

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Třída energetické účinnosti: A; Aktivní oblast panelu: 509,184 x 286,416 mm; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 20 W; Roční spotřeba energie: 30
kWh; Spotřeba energie (Pohotovostní režim): 0,5 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,3 W; Spotřeba energie, popis: 57 W (maximální), 29 W (typická), 0,5 W
(pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: 1 920 x 1 080 při 60 Hz

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

52,08 x 18,9 x 48,66 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

52,08 x 5,23 x 31,195 cm

Hmotnost

4,9 kg
(Se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až +25°; Otočení: ±180°; Kloubové otáčení: 90°; Výška: 150 mm

Certifikace a soulad
s předpisy

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; Certifikace TCO Certified Edge; VCCI; FCC; BSMI; MEPS
(Vietnam); MEPS (Austrálie a Nový Zéland); WEEE; Certifikace Microsoft WHQL (Windows 10); SmartWay Transport Partnership (pouze Severní Amerika)

Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Nízký obsah halogenů2

Kompatibilita s požadavky na Certifikace ENERGY STAR®
energetickou efektivnost
Co je obsaženo v krabici

Monitor; Napájecí kabel (AC); Kabel VGA; Kabel USB; Kabel DisplayPort; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače)

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Grafický adaptér HP UHD
USB

Zvyšte svou produktivitu rozšířením nebo zrcadlením pracovní plochy na monitor s rozlišením UHD s využitím grafického
adaptéru HP UHD USB.

Audiopanel pro displeje HP

Snadno se připevňuje ke spodnímu okraji monitoru a rozšíří jej o multimediální funkce, včetně stereofonních reproduktorů
s plným zvukovým rozsahem a konektoru pro sluchátka.

Číslo produktu: N2U81AA

Číslo produktu: NQ576AA

Integrované pracovní
centrum HP 3 (SFF)

Maximalizujte svůj pracovní prostor s integrovaným pracovním centrem HP pro malé tvarové faktory (SFF) v3.
Přizpůsobte si počítač v provedení „vše v jednom“ kombinací malého tvarového faktoru (SFF) HP nebo pracovní stanice s
LED monitorem s úhlopříčkou až 24".1

Číslo produktu: F2P06AA

Rameno monitoru HP,
oddělené

Rameno pro jeden monitor HP je perfektní stolní příslušenství pro váš pracovní prostor. Elegantní a praktické rameno pro
jeden monitor HP usnadní vaši práci.

5 let standardní hardwarové
podpory HP pro monitory s
reakcí následující pracovní
den v místě instalace

Získejte pro své zařízení pětiletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: BT861AA

Číslo produktu: U7935E
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Poznámky pod čarou se zprávami
Prodává se samostatně. Vyžaduje montážní držák HP PC pro monitory, který se prodává samostatně; přesná kompatibilita viz stručné specifikace produktu.
Montážní zařízení je prodáváno zvlášť.
Rameno se prodává samostatně.
4 Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace ve vaší zemi naleznete na stránce www.epeat.net.
5 Prodává se samostatně.
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Technické specifikace zřeknutí
1
2

Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Více informací na
www.hp.eu/monitors

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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