גיליון נתונים

צג מגע  HP EliteDisplay E230tבגודל  58.42ס"מ )23
אינץ'(
מגע ,החלקה ,צביטה וזום עם שפע של מקום.

סייע לפרודוקטיביות שלך עם צג HP
 Elite E230tדק במיוחד ,צג מגע Full
 HD IPSבגודל  58.42ס"מ ) 23אינץ'(
באלכסון ,התואם ל Windows 10-עם
עד  10נקודות מגע בו-זמניות עבור כל
דרך שבה אתה נוגע ,ונוחות ניתנת
להתאמה עבור כל דרך שבה אתה עובד.

השלב הבא באבולוציה של טכנולוגיית מגע
● קבל חוויית מגע אינטראקטיבית מעולה ללא שימוש בידיים ,ללא ההפרעות הרגילות של בוהק וטביעות אצבעות מלכלכות,
באמצעות טכנולוגיית המגע  in-cellשמאפשרת צג מלוטש ודק.

פשוט נפלא ,כמעט ללא שוליים
● הגדל ככל הניתן את שטח המסך החזותי ותוכל להרחיב את שדה הראייה שלך עם תצוגה בעלת זווית צפייה רחבה שכוללת צג מיקרו
עם שלושה צדדים ,המאפשר לפרוס את התצוגות בסידורים מרובי צגים ולשמור על הניקיון.
צור התקנה יעילה וחכמה
● חבר את  HP Chromebox ,HP Desktop Miniאו בחר את  HP Thin Clientישירות מגב הצג ,1ותיהנה מסביבת עבודה משולבת
ומשתלמת ,אידיאלית לחללים קטנים .לחלופין ,השתמש במנגנון ההרכבה המשולב של  VESAכדי לחבר את הצג לקיר או למעמד2.
עיצוב ארגונומי ממוטב
● מצא את התנוחה המתאימה לנוחות במשך כל היום עם גובה מתכוונן של עד  150מ"מ ,הטיה וסיבוב ,וכן סיבוב על ציר לצפייה
במצב תצוגה לאורך .תבנית ה VESA-הכלולה תומכת בתלייה על קיר וזרוע בחללים צרים2,3.

כולל
● התחבר לסביבה מהדור הקודם ולסביבה הנוכחית שלך עם  DisplayPort™ ,VGAו ,HDMI-והוסף את התקני ה USB-שלך באמצעות
רכזת  USB 3.0משולבת בעלת  2היציאות.
● צמצם את צריכת החשמל ועזור להפחית את העלויות שלך בעזרת עיצוב חסכוני באנרגיה בעל דירוג .4EPEAT® Gold
● עצב את המסך בהתאם לאופן העבודה שלך בעזרת תוכנת  ,HP Display Assistantהמאפשרת לחלק את המסך למחיצות ומסייעת
במניעת גניבות על-ידי השבתת מסך שמתנתק ללא אישור.
● צור פתרון שלם באמצעות האביזרים של  5HPשתוכננו ונבדקו לעבודה עם הצג שברשותך.
● עזור להבטיח פריסה עקבית ברחבי העולם ,באמצעות הצד מהסדרה הגלובלית ,שנתמך באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים.
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טבלת מפרטים

צבע מוצר

ראש בצבע שחור ומעמד בצבע כסוף אסטרואיד

גודל תצוגה )באלכסון(

 58.42ס"מ ) 23אינץ'(

אזור לוח פעיל

 509.184 x 286.416מ"מ;

סוג תצוגה

זווית צפייה

בהירות

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

יחס ניגודיות

 1,000:1סטטי;  500,000:1דינמי

יחס רוחב-גובה

16:9

יחס תגובה

רזולוציה טבעית

1

זמן הפעלה/כיבוי של 5 ms1
 1,920 x 1,080ב 60-הרץ

רזולוציות נתמכות

480 x 640 ;400 x 720 ;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; מינוס )" ;("-פלוס )"/ ("+בקרת קלט; אישור/אוטומטי; הפעלה

יציאות ומחברים

 3יציאות ) USB 3.0יציאת  2 ,upstreamיציאות (downstream

צריכת מתח

רמת חיסכון באנרגיה ;A :אזור לוח פעיל 509.184 x 286.416 :מ"מ; צריכת חשמל במצב פועל 20 :וואט; צריכת האנרגיה השנתית 30 :קילו וואט/שעה; צריכת מתח )מצב
המתנה( 0.5 :וואט; צריכת חשמל )במצב כבוי( 0.3 :ואט; תיאור צריכת מתח 57 :ואט )מרבי( 29 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך 1,920 x 1,080 :ב 60-הרץ

מאפייני תצוגה

אות קלט

מתח במבוא

ציפוי נגד בוהק; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; מופעל
באמצעות מגע; פקדים למשתמש
יציאת  ;VGAיציאת ) HDMI 1.4עם תמיכת  ;(HDCPיציאת ) DisplayPort 1.2עם תמיכת (HDCP
1

מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 48.66 x 18.9 x 52.08ס"מ

משקל

 4.9ק"ג
)עם מעמד(

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

 31.195 x 5.23 x 52.08ס"מ

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -5° :עד  ;+25°סיבוב ;±180° :סיבוב על ציר 90° :גובה 150 :מ"מ

סביבתי

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן

תכולת האריזה

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

אישור ותאימות

 VCCI; FCC; BSMI; MEPS ;TCO Certified Edge ;CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA ;ISO 9241-307; EAC; UL ;CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-Sוייטנאם; MEPS
אוסטרליה  -ניו זילנד;  ;WEEEאישור  - Windows 10); SmartWay Transport Partnership) Microsoft WHQLצפון אמריקה בלבד
2

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה מאושר על-ידי ®ENERGY STAR
אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
HP UHD USB Graphics
Adapter

הגבר את הפרודוקטיביות על-ידי הרחבה או שיקוף של תוכן שולחן העבודה שלך על-גבי צג  UHDבעזרת מתאם הגרפיקה .HP UHD USB

רמקול HP LCD Speaker Bar

חבר ללא תפרים ללוח הקדמי של הצג כדי להוסיף מאפייני תמיכה מלאה במולטימדיה ,לרבות רמקולי סטריאו עם טווח צלילים מלא ושקע
חיצוני לאוזניות.

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.

זרוע HP Single Monitor Arm

הזרוע של  HPלצג יחיד היא אביזר שולחן העבודה המתאים באופן מושלם לביצוע העבודה .הזרוע המלוטשת והיעילה של  HPלצג יחיד
תוכננה כדי להשלים את דרך העבודה שלך.

מספר מוצרN2U81AA :

מספר מוצרNQ576AA :

מספר מוצרF2P06AA :

מספר מוצרBT861AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions
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הערות שוליים להעברת הודעות

 1נמכר בנפרד .נדרשים כני הרכבה לצגים של  ,HP PCלרכישה בנפרד; לקבלת נתונים מדויקים בנוגע לתאימות ,עיין במפרט המהיר של הכנים.
 2רכיבי חומרה לתלייה נמכרים בנפרד.
 3הזרוע נמכרת בנפרד.
 4בעל רישום ® EPEATכאשר רלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרשמה במדינה/אזור שלך.
 5כל אחד נמכר בנפרד.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [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.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/monitors

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