Taulukot

HP EliteDisplay E230t -kosketusnäyttö, 58,42 cm (23
tuumaa)
Kosketa, pyyhkäise, nipistä ja zoomaa tilavalla näytöllä.

Tehosta tuottavuuttasi
huippuohuella,
täysteräväpiirtoisella 58,42 cm:n
(23 tuuman) HP Elite E230t
-kosketusnäytöllä, joka on
Windows 10 -sertifioitu,
mahdollistaa jopa 10 yhtäaikaista
kosketuspistettä ja on
säädettävissä työtapasi mukaan.

Kosketuksen seuraava edistysaskel
● Integroidun in-cell touch -tekniikan ansiosta käytössäsi on tyylikäs ja ohut huippuluokan vuorovaikutteinen
kosketusnäyttö ilman perinteisiä työskentelyä haittaavia heijastuksia ja sotkuisia sormenjälkiä.
Yksinkertaisen kaunis, lähes reunaton
● Hyödynnä koko näkökenttääsi ja näe entistä enemmän työstäsi laajakulmanäytöllä, jonka kolmen sivun erittäin
kapeareunainen muotoilu tekee useiden näyttöjen kokoonpanoista helppoja ja siistejä.
Luo tehokas ja älykäs kokoonpano
● Kiinnitä HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client suoraan näytön1 taakse, niin saat integroidun ja
edullisen työtilan, joka sopii täydellisesti pieniin tiloihin. Voit myös kiinnittää näytön seinälle tai jalustaan sisäisen
VESA-kiinnityksen avulla.2
Optimoitua ergonomiaa
● Säädä näyttö täydelliseen asentoon, niin voit työskennellä mukavasti koko päivän. Voit säätää korkeutta (jopa
150 mm), kallistusta ja kääntökulmaa, joten voit käyttää näyttöä myös pystysuunnassa. Mukana tuleva
VESA-kuvio tukee seinä- ja varsikiinnitystä ahtaisiin tiloihin.2,3
Ominaisuudet
● Liitä vanhoihin ja nykyisiin ympäristöihin VGA-, DisplayPort™- ja HDMI-liitännöillä sekä yhdistä USB-laitteita
integroidun kaksiporttisen USB 3.0 -keskittimen avulla.
● Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kulujasi käyttämällä energiaa säästävää EPEAT® Gold -hyväksyttyä4
ratkaisua.
● Mukauta näyttö työskentelytapaasi sopivaksi HP Display Assistant -ohjelmistolla, joka mahdollistaa näytön
jakamisen ja auttaa ehkäisemään laitevarkautta poistamalla aktivoinnin näytöstä, joka on irrotettu ilman lupaa.
● Mukauta kokonaisratkaisua HP-tarvikkeilla5, jotka on suunniteltu ja testattu toimimaan näyttösi kanssa.
● Varmista yhtenäinen maailmanlaajuinen julkaisu Global Series -näytöillä, joilla on kolmen vuoden rajoitettu
takuu.
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotteen väri

Musta runko ja hopeanharmaa jalusta

Näytön koko (lävistäjä)

58,42 cm (23 tuumaa)

Näyttötyyppi

IPS, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

509,184×286,416 mm;

Katselukulma

178 astetta vaakatasossa ja pystytasossa

Kirkkaus

250 cd/m²1

Kontrastisuhde

staattinen 1000:1; dynaaminen 500 000 : 11

Vasteaikasuhde

5 ms (päälle/pois)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080 / 60 Hz

Tuetut kuvatarkkuudet

1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 900; 1440 × 900; 1280 × 1024; 1280 × 800; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480

Näytön ominaisuudet

Häikäisemätön; IPS-tekniikka; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; kallistuskierto; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa;
kosketustoiminnallisuus; säätötoiminnot

Käyttäjätoiminnot

Valikko; miinus (-); plus (+) / tulon hallinta; OK/automaattinen; virta

Sisääntulosignaali

VGA-portti; HDMI 1.4 -portti (HDCP-tuki); DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

3 USB 3.0 -porttia (yksi ylöspäin, kaksi alaspäin)1

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Energiatehokkuusluokka: A; Paneelin aktiivinen alue: 509,184×286,416 mm; Virrankulutus virta kytkettynä: 20 W; Energiankulutus vuodessa: 30 kWh;
Virrankulutus (Valmiustila): 0,5 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,3 W; Virrankulutuksen kuvaus: 57 W (enintään), 29 W (normaali), 0,5 W (valmiustila);
Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 080 / 60 Hz

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

52,08×18,9×48,66 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 52,08 × 5,23 × 31,195 cm
(l × s × k)
Paino

4,9 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5 – +25°; kääntyvyys: ±180°; kallistuskierto: 90°; korkeus: 150 mm

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

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
(Australia ja Uusi-Seelanti); WEEE; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 10); SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka)

Ympäristö

Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen2

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Pakkauksen sisältö

Näyttö; virtajohto; VGA-johto; USB-johto; DisplayPort-johto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet)

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP UHD USB
-näytönohjainsovitin

Paranna tuottavuuttasi laajentamalla tai toistamalla työpöytäsi UHD-näytölle HP:n UHD USB -grafiikkasovittimen avulla.

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden
äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: N2U81AA

Tuotenumero: NQ576AA

HP Integrated Work Center 3
– Small Form Factor

Optimoi työtilasi HP Integrated Work Center for Small Form Factors v3 -ratkaisun avulla. Mukauta itsellesi
"all-in-one"-ratkaisu yhdistämällä HP:n pienikokoinen tietokone tai työasema ja LED-näyttö, jonka lävistäjä on jopa 24
tuumaa.1

Tuotenumero: F2P06AA

HP:n yhden näytön
telinevarsi

HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden
näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

HP:n 5 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan
päällä seuraavana arkipäivänä.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: BT861AA

Tuotenumero: U7935E
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Viestin alaviitteet
Hankittava erikseen. Näyttöjen HP PC -kiinnitysteline on hankittava erikseen. Tarkista telineen QuickSpecs-tarrasta tarkka yhteensopivuus.
Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
Varsi hankittava erikseen.
4 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
5 Kukin hankittava erikseen.
1
2
3

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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