Dataark

HP EliteDisplayE230t-berøringsskærm på 58,42 cm
(23”)
Tryk, stryg, knib og zoom med masser af plads.

Giv din produktivitet en hånd med
den ultratynde HP Elite
E230t-skærm, en Full HD
IPS-berøringsskærm på 58,42 cm
(23”), der er Windows
10-certificeret med op til 10
samtidige berøringspunkter for
hver måde, du trykker på, og
komfortjusteringer til alle de
måder, du arbejder på.

Den nyeste udvikling af berøringsteknologi
● Du får en fantastisk, praktisk og interaktiv berøringsskærm uden de sædvanlige forstyrrelser som genskin og
nussede fingeraftryk med integreret in-cell-berøringsteknologi, der giver en tynd og elegant skærm.
Helt enkelt elegant og næsten uden ramme
● Maksimer det visuelle potentiale, og se endnu mere af dit arbejde på en bred skærm, der har en tre-sidet
mikrokant, som gør det nemt at have flere vinduer åbne på flere skærme, uden at det roder.
Skab en effektiv, veludstyret arbejdsplads
● Du får et komplet, prisvenligt arbejdsmiljø, der er perfekt til små arbejdssteder, ved at tilslutte en HP Desktop
Mini, HP Chromebox eller en af HP's tynde klienter direkte bag på skærmen.1 Du kan også bruge det integrerede
VESA-monteringsbeslag til at fastgøre skærmen på en væg eller et stativ.2
Optimeret ergonomi
● Du kan finde den helt rigtige placering, så du kan arbejde komfortabelt hele dagen, med en justerbar højde på op
til 150 mm, vippefunktionalitet og drejning samt rotation til stående format. Det medfølgende VESA-beslag
understøtter montering på væggen og på en arm på steder med begrænset plads.2,3
Fremhævede funktioner
● Opret forbindelse til ældre eller aktuelle miljøer med VGA-, DisplayPort™- og HDMI-stik, og tilføj dine
USB-enheder med den indbyggede USB 3.0-hub med to porte.
● Reducer strømforbruget, og vær med til at sænke omkostningerne med et energieffektivt design, der er EPEAT®
Gold-registreret4.
● Med HP Display Assistant-softwaren kan du tilpasse skærmbilledet til din arbejdsrutine og anvende
skærmopdeling. Softwaren modvirke også tyveri ved at deaktivere skærmen, hvis forbindelse afbrydes uden
godkendelse.
● Du får en komplet løsning med HP-tilbehør5, der er designet og testet til at fungere sammen med skærmen.
● Vær med til at sikre en ensartet implementering over hele verden med en Global Series-skærm, der understøttes
af en 3-års begrænset standardgaranti.
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Specifikationstabel

Produktfarve

Sort skærm og fod i asteroide-sølv

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

58,42 cm (23")

Skærmtype

IPS med lysdiodebaglys

Panelets aktive område

509,184 x 286,416 mm;

Synsvinkel

178° vandret, 178° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 500000:1 dynamisk1

Responsforhold

5 ms (til/fra)1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1920 x 1080 @ 60 Hz

Understøttede opløsninger

1920 x 1080; 1680 x 1050; 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

Skærmegenskaber

Refleksfri; IPS (In plane switching); Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Rotation; Plug and Play; Kan programmeres af
brugeren; Berøringsteknologi aktiveret; Brugerkontrolknapper

Brugerbetjening

Menu; Minus ("-"); Plus ("+")/inputstyring; OK/Auto; Tænd/sluk-knap

Indgangssignal

1 VGA; 1 HDMI 1.4 (med HDCP-understøttelse); 1 DisplayPort 1.2 (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

3 USB 3.0 (en upstreamport, to downstream)1

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Klasse for energieffektivitet: A; Panelets aktive område: 509,184 x 286,416 mm; Strømforbrug i tændt tilstand: 20 W; Årligt energiforbrug: 30 kWh;
Strømforbrug (Standby): 0,5 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,3 W; Strømforbrug: 57 W (maksimum), 29 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning:
1920 x 1080 @ 60 Hz

Mål inklusive stander (B x D x 52,08 x 18,9 x 48,66 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

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

Vægt

4,9 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktionalitet: -5 til +25 °; Drejning: ±180 °; Rotation: 90 °; Højde: 150 mm

Certificering og
overensstemmelser

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Vietnam; MEPS –
Australien og New Zealand; WEEE; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10); SmartWay-transportpartnerskab – kun NA

Miljøansvar

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig2

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret

Kassens indhold

Skærm; Strømledning; VGA-kabel; USB-kabel; DisplayPort-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere)

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP UHD USB-grafikadapter

Du kan øge produktiviteten ved at udvide eller spejle skrivebordet på en UHD-skærm med HP UHD USB-grafikadapteren.

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder
stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: N2U81AA

Produktnummer: NQ576AA

HP integreret driftscenter 3
til Small Form Factor

Maksimer din arbejdsplads med HP Integrated Work Center til Small Form Factors v3. Tilpas en "alt-i-én" løsning ved at
kombinere en HP Small Form Factor eller pc med en LED-skærm på op til 24" (diagonalt).1

HP Skærmarm til én skærm

HP-skærmarmen til én skærm er det perfekte skrivebordstilbehør til arbejdet. HP-skærmarmen er elegant og strømlinet
og er udviklet som et supplement til din måde at arbejde på.

Produktnummer: F2P06AA

Produktnummer: BT861AA

HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7935E
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Fodnoter
Sælges separat. Kræver HP's pc-monteringsbeslag til skærme (sælges separate); i oversigten over monteringsbeslagets specifikationer kan du finde de nøjagtige kompatibilitetskrav.
Monteringshardware sælges separat.
Armen sælges separat.
4 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registreringen varierer fra land til land. Se registreringsstatussen for dit land på www.epeat.net.
5 Sælges alle separat.
1
2
3

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1Alle
2

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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