Adatlap

HP EliteDisplay E230t 58,42 cm-es (23 hüvelykes)
érintőképernyő
Kényelmes érintés, pöccintés, csippentés és nagyítás.

Növelje termelékenységét az
ultravékony, 58,42 cm (23 hüvelyk)
képátlójú full HD IPS HP Elite E230t
monitorral. A monitor Windows
10-tanúsítvánnyal rendelkezik az
egyidejűleg akár 10 pontos
érintésről, hogy Ön igény szerint
használhassa az érintésvezérlést,
és kényelmesen állítható,
bárhogyan is kíván dolgozni.

Az érintésvezérlés új generációja
● Próbálja ki a magas színvonalú, közvetlen interaktív érintésvezérlést zavaró tükröződés és ujjlenyomatok nélkül,
valamint integrált, cellán belüli érintéses technológiával, amelynek köszönhetően a kijelző letisztult és vékony.
Egyszerűen gyönyörű, és majdnem szegély nélküli
● A maximális vizuális munkaterületnek köszönhetően még többet láthat a munkájából a széles betekintési szögű
kijelzőn. A háromoldalú micro edge-képernyő megkönnyíti a többkijelzős rendszerek felállítását és a tiszta
munkafelület fenntartását.
Hatékony munkaterületet alakíthat ki
● Ha a HP mini asztali számítógépet, a HP Chromebox eszközt vagy a meghatározott HP vékonyklienseket
közvetlenül a kijelző1 mögé csatlakoztatja, egy integrált, kedvező árú, kis helyeken is tökéletesen használható
munkaállomást alakíthat ki. A beépített VESA-rögzítővel a kijelzőt falra vagy állványra is rögzítheti.2
Optimalizált ergonómia
● Találja meg az egész napos kényelmének megfelelő pozíciót a 150 mm-ig állítható magassággal, döntéssel és
forgatással, valamint tengelyforgatással az álló üzemmódban való használathoz. A mellékelt VESA-rögzítővel
kis helyeken is lehetséges a fali és karos rögzítés.2,3
Szolgáltatások
● A VGA-, DisplayPort™ és HDMI-portokkal jelenlegi és régebbi eszközeihez is csatlakoztathatja, az USB-eszközeit
pedig a kétportos integrált USB 3.0-elosztóval is használhatja.
● Az energiatakarékos, EPEAT® Gold minősítéssel rendelkező4 kialakításnak köszönhetően csökkentheti az
energiafogyasztását és a költségeit.
● Saját munkaigényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét a HP Display Assistant szoftver segítségével,
amely lehetővé teszi a képernyő felosztását, továbbá a monitor illetéktelen leválasztásakor annak
inaktiválásával segít megelőzni a monitor ellopását.
● A kijelzőhöz tervezett és tesztelt HP kiegészítőkkel5 egyéni, teljes körű megoldást hozhat létre.
● A hároméves normál jótállással és globális sorozattámogatással rendelkező monitor világszerte egységesen
helyezhető üzembe.
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HP EliteDisplay E230t 58,42 cm-es (23 hüvelykes) érintőképernyő
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszín

Fekete kijelzőegység és aszteroidezüst állvány

Képernyőméret (átlós)

58,42 cm (23 hüvelyk)

Képernyő típusa

IPS LED-háttérvilágítással

Panel aktív területe

509,184 x 286,416 mm;

Megtekintési szög

178° vízszintesen, 178° függőlegesen

Fényerő

250 cd/m²1

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 500000:1 dinamikus1

Válaszarány

5 ms be/ki1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

1920 x 1080 60 Hz-en

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Képsíkváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Elforgathatóság; Plug and Play; Felhasználó által
programozható; Használható érintőképernyőként; Felhasználói vezérlők

Felhasználói vezérlők

Menü; Mínusz („−”); Plusz („+”) /Bemeneti vezérlés; OK/Auto; Tápellátás

Bemeneti jel

1 VGA; 1 HDMI 1.4 (HDCP-támogatással); 1 DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

3 USB 3.0-csatlakozó (egy számítógéphez csatlakoztatható, kettő USB-eszközhöz csatlakoztatható)1

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Energiahatékonysági osztály: A; Panel aktív területe: 509,184 x 286,416 mm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 20 W; Éves energiafogyasztás: 30
kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,5 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,3 W; Energiafogyasztási adatok: 57 W (maximális), 29 W
(jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1920 x 1080 60 Hz-en

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

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

Méretek állvány nélkül (Szé x 52,08 x 5,23 x 31,195 cm
Mé x Ma)
Súly

4,9 kg
(Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Dönthetőség: –5 és +25° között; Forgathatóság: ±180°; Tengelyforgatás: 90°; Magasság: 150 mm

Tanúsítvány és megfelelőség CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Edge-tanúsítvány; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Vietnam;
MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; WEEE; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10); SmartWay Transport Partnership – csak Észak-Amerika
Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR®-tanúsítvány

A doboz tartalma

Monitor; Váltóáramú tápkábel; VGA-kábel; USB-kábel; DisplayPort-kábel; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat)

Jótállás

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP EliteDisplay E230t 58,42 cm-es (23 hüvelykes) érintőképernyő
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP UHD USB grafikus
adapter

A számítógép asztalának a HP UHD USB grafikus adapter segítségével egy UHD kijelzőre való tükrözésével növelheti
termelékenységét.

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő
sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: N2U81AA

Termékszám: NQ576AA

HP Integrated Work Center
3, kis helyigényű

A lehető legnagyobbra növelheti munkaterületét a kis helyigényű eszközökhöz tervezett HP integrált munkaközponttal
v3. Egy kis helyigényű számítógép vagy munkaállomás és egy akár 24 hüvelyk képátlójú LED-monitor egyesítésével
minden feladat ellátására képes megoldást teremthet.1

Termékszám: F2P06AA

HP szimpla monitorkar

A HP egykaros monitorkar a tökéletes munkahelyi asztali kiegészítő. A karcsú és áramvonalas HP egykaros monitorkar
kiegészíti a munkastílusát.

Termékszám: BT861AA

HP 5 éves, normál, egy
munkanapon belüli,
helyszíni hardvertámogatás
monitorokhoz

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást
nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7935E
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HP EliteDisplay E230t 58,42 cm-es (23 hüvelykes) érintőképernyő
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Külön

vásárolható meg. Külön megvásárolható HP PC monitorrögzítők szükségesek hozzá; a kompatibilitásra vonatkozó pontos információkat a rögzítő QuickSpecs ismertetőjében találja.
A felszereléshez a tartozékok külön vásárolhatók meg.
kar külön vásárolható meg.
4 EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.
5Külön vásárolhatók meg.
2

3A

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A
2

teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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