Φύλλο δεδομένων

Οθόνη αφής HP EliteDisplay E230t 58,42 cm (23
ιντσών)
Πατήστε, σύρετε, τσιμπήστε και κάντε ζουμ με μεγάλη άνεση χώρου.

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας
με την εξαιρετικά λεπτή οθόνη
αφής HP Elite E230t 58,42 cm (23
ιντσών) Full HD IPS, με
πιστοποίηση Windows 10, έως 10
σημεία ταυτόχρονης αφής για
όλους τους τρόπους αγγίγματος
και ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν
μεγαλύτερη άνεση σε όλες τις
συνθήκες εργασίας.

Η επόμενη γενιά στην τεχνολογία αφής
● Απολαύστε μια εξαιρετική, διαδραστική εμπειρία αφής, χωρίς τα κλασικά προβλήματα θαμπάδας και
ενοχλητικών δαχτυλιών, με την ενσωματωμένη τεχνολογία αφής φορητών συσκευών, η οποία καθιστά εφικτή
και την κομψή και λεπτή εμφάνιση της οθόνης.
Απλά πανέμορφη, σχεδόν χωρίς πλαίσιο
● Μεγιστοποιήστε την επιφάνεια προβολής και δείτε ακόμα περισσότερα από την εργασία σας σε μια οθόνη με
ευρεία γωνία προβολής και ελάχιστο πλαίσιο στις τρεις πλευρές, που διευκολύνει τη διάταξη πολλών οθονών
και τον καθαρισμό.
Δημιουργήστε ένα αποδοτικό και έξυπνο σύστημα
● Στερεώστε τον HP Desktop Mini, τον HP Chromebox ή επιλεγμένους ΗΡ Thin Client ακριβώς πίσω από την
οθόνη1 για έναν οικονομικό και ενοποιημένο χώρο εργασίας, ιδανικό για περιορισμένους χώρους. Ή,
χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο μηχανισμό VESA για να τοποθετήσετε την οθόνη σε τοίχο ή σε βάση.2
Βελτιστοποιημένη εργονομία
● Βρείτε τη σωστή θέση για να είστε άνετα όλη την ημέρα, με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους έως 150 mm, της
κλίσης και της οριζόντιας περιστροφής, καθώς και δυνατότητα περιστροφής για κατακόρυφη προβολή. Το
παρεχόμενο μοτίβο VESA υποστηρίζει επιτοίχια ανάρτηση και στήριξη με βραχίονα σε περιορισμένους
χώρους.2,3
Χαρακτηριστικά
● Συνδέστε την στο παλαιότερο ή και στο μοντέρνο περιβάλλον εργασίας σας χάρη στις θύρες VGA, DisplayPort™
και HDMI, και προσθέστε συσκευές USB χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο διανομέα δύο θυρών USB 3.0.
● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το σχετικό κόστος με την ενεργειακά έξυπνη σχεδίαση με εγγραφή
EPEAT® Gold4.
● Προσαρμόστε την οθόνη στις ανάγκες της εργασίας σας με το λογισμικό HP Display Assistant, το οποίο
επιτρέπει τον χωρισμό της οθόνης σε τμήματα. Ακόμα, αποθαρρύνει την κλοπή, καθώς απενεργοποιεί την
οθόνη, όταν αυτή αποσυνδεθεί χωρίς έγκριση.
● Δημιουργήστε μία ολοκληρωμένη λύση με τα αξεσουάρ ΗΡ5 που έχουν σχεδιαστεί και ελεγχθεί για απόλυτη
συμβατότητα με την οθόνη σας.
● Εξασφαλίστε συνεπείς υλοποιήσεις με μια παγκόσμια σειρά οθονών που υποστηρίζεται από τυπική
περιορισμένη εγγύηση τριών ετών.
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Πίνακας προδιαγραφών

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο πλαίσιο οθόνης και ασημί βάση

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

58,42 cm (23")

Τύπος οθόνης

IPS με οπισθοφωτισμό LED

Ενεργή περιοχή πίνακα

509,184 x 286,416 mm;

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

250 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 500000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

5 ms ενεργ./απενεργ.1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

1920 x 1080 @ 60 Hz

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική, τεχνολογία IPS, επιλογή γλώσσας, οπισθοφωτισμός LED, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, περιστροφή, Plug and Play, δυνατότητα
προγραμματισμού από το χρήστη, δυνατότητα αφής, στοιχεία ελέγχου χρήστη

Χειριστήρια

Μενού, μείον ("-"), συν ("+")/έλεγχος εισόδου, ΟΚ/αυτόματο, λειτουργία

Σήμα εισόδου

1 VGA, 1 HDMI 1.4 (με υποστήριξη HDCP), 1 DisplayPort 1.2 (με υποστήριξη HDCP)

Θύρες και υποδοχές

3 θύρες USB 3.0 (μία upstream, δύο downstream)1

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A; Ενεργή περιοχή πίνακα: 509,184 x 286,416 mm; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 20 W; Ετήσια κατανάλωση
ενέργειας: 30 kWh; Κατανάλωση ισχύος (Αναμονή): 0,5 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,3 W; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 57 W
(μέγιστη), 29 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 52,08 x 18,9 x 48,66 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 52,08 x 5,23 x 31,195 cm
x Υ)
Βάρος

4,9 kg
(Με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +25°. Οριζόντια περιστροφή: ±180°. Περιστροφή στον άξονα: 90°. Ύψος: 150 mm

Πιστοποίηση και
συμμόρφωση

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 για Βιετνάμ, MEPS
για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, WEEE, πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 10), SmartWay Transport Partnership – μόνο ΒΑ

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο2

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR®
ενέργειας
Περιεχόμενα συσκευασίας

Οθόνη; καλώδιο τροφοδοσίας AC, Καλώδιο VGA; Καλώδιο USB; Καλώδιο DisplayPort; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα
οδήγησης)

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Προσαρμογέας γραφικών
HP UHD USB

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας επεκτείνοντας ή αντικατοπτρίζοντας την εικόνα του επιτραπέζιου υπολογιστή σας
σε μια οθόνη UHD με την κάρτα γραφικών HP UHD USB.

Γραμμή ηχείων LCD HP

Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων,
που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: N2U81AA

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

HP Integrated Work Center 3
για Small Form Factor

Μεγιστοποιήστε το χώρο εργασίας σας με το HP Integrated Work Center για Small Form Factor v3. Δημιουργήστε μια
λύση "all-in-one" συνδυάζοντας ένα Small Form Factor ή ένα σταθμό εργασίας HP με οθόνη LED μεγέθους έως 24
ίντσες.1

Αριθμός προϊόντος: F2P06AA

Μονός βραχίονας οθόνης HP

Ο Βραχίονας οθόνης HP είναι το ιδανικό επιτραπέζιο αξεσουάρ για την εργασία σας. Κομψός και σύγχρονος, ο
Βραχίονας οθόνης HP έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει τον τρόπο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: BT861AA

Τυπική επιτόπια υποστήριξη
υλικού οθόνης ΗΡ με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 5 έτη

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7935E
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Πωλείται ξεχωριστά. Απαιτείται βραχίονας τοποθέτησης υπολογιστή για οθόνες HP, ο οποίος πωλείται ξεχωριστά. Για αναλυτικές πληροφορίες συμβατότητας, δείτε τις σύντομες προδιαγραφές σχετικά με τον
βραχίονα.
2 Το υλικό στήριξης πωλείται ξεχωριστά.
3 Ο βραχίονας πωλείται ξεχωριστά.
4 Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.
5 Διατίθενται ξεχωριστά.
1

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
1
2

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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