Dataark

HP EliteDisplay E230t-berøringsskjerm på 58,42 cm
(23 tommer)
Berør, sveip, klyp og zoom med mye plass.

Få bedre produktivitet med den
supertynne HP Elite
E230t-skjermen, en
Full-HD-IPS-berøringsskjerm på
58,42 cm (23 tommer) diagonalt
som er Windows 10-sertifisert
med opptil 10 samtidige
berøringspunkter for alle
berøringsmåter samt
komfortjusterbarhet for alle
arbeidsmåter.

Den neste berøringsutviklingen
● Få en fantastisk og praktisk interaktiv berøringsopplevelse uten de vanlige forstyrrelsene fra refleks og stygge
fingeravtrykk med integrert in-cell-berøringsteknologi som også muliggjør en elegant, tynn skjerm.
Bare vakker, nesten kantløs
● Få mest mulig ut av skjerminvesteringen og se enda mer av arbeidet på en tresidig vidvinkelskjerm med
mikrokat, denne kan enkelt stables i flerskjermkonfigurasjon og er lett å rengjøre.
Lag en effektivt og smart konfigurasjon
● Fest HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalgte tynnklienter bakpå skjermen1 for å få en integrert og rimelig
arbeidsplass som er perfekt for trange steder. Eller bruk det integrerte VESA-festet til å plassere skjermen på en
vegg eller et stativ.2
Optimert ergonomi
● Finn den rette plasseringen som er behagelig hele dagen med justerbar høyde på opptil 150 mm, vipp og sving
samt rotasjon for stående visning. Det medfølgende VESA-mønsteret støtter vegg- og armmontering på trange
steder.2,3
Med
● Koble til dine eldre og nye miljøer med VGA, DisplayPort™ og HDMI og legg til USB-enhetene med den integrerte
toporters USB 3.0-hubben.
● Reduser strømforbruket og bidra til å senke kostnadene med et energieffektivt EPEAT® Gold-registrert4 design.
● Utforme skjermen for måten du arbeider på, med HP Display Assistant-programvare, som tillater
skjermoppdeling og bidrar til å hindre tyveri, ved å deaktivere en skjerm som kobles fra uten godkjenning.
● Lag en komplett løsning med HP-tilbehør5 konstruert og testet for å fungere med skjermen.
● Påse en konsistent verdensdekkende implementering med en Global Series-skjerm som støttes av en tre års
standard begrenset garanti.

Dataark

HP EliteDisplay E230t-berøringsskjerm på 58,42 cm (23 tommer)
Spesifikasjonstabell

Produktfarge

Svart innfatning og stativ i asteroidesølv

Skjermstørrelse (diagonalt)

58,42 cm (23")

Skjermtype

IPS m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

509,184 x 286,416 mm;

Visningsvinkel

178° horisontalt, 178° vertikalt

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 500000:1 dynamisk1

Responsgrad

5 ms på/av1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

1920 x 1080 ved 60 Hz

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; In-Plane Switching; Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Rotasjon; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Berøringsaktivert;
Brukerkontroller

Brukerkontroller

Meny; Minus («-»); Pluss («+») / inngangskontroll; OK/Auto; Strøm

Inngangssignal

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

Porter og kontakter

3 USB 3.0 (én oppstrøms, to nedstrøms)1

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Energieffektivitetsklasse: A; Panelets aktive område: 509,184 x 286,416 mm; Strømforbruk i på-modus: 20 W; Årlig energiforbruk: 30 kWh; Strømforbruk
(Inaktiv): 0,5 W; Strømforbruk (av-modus): 0,3 W; Beskrivelse av strømforbruk: 57 W (maks), 29 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: 1920
x 1080 ved 60 Hz

Mål med stativ (B x D x H)

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

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

4,9 kg
(Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +25°; Svinggrad: ±180°; Rotasjon: 90°; Høyde: 150 mm

Sertifisering og overholdelse 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; Vietnam MEPS; Australia
av lover og forskrifter
og New Zealand MEPS; WEEE; Microsoft WHQL-sertifisering (Windows 10); SmartWay Transport Partnership – kun NA
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen2

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Innhold i esken

Skjerm; AC-strømledning; VGA-kabel; USB-kabel; DisplayPort-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere)

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP UHD USB grafikkadapter

Øk produktiviteten ved å utvide eller speile den stasjonære PC-en din til en UHD-skjerm med USB-grafikkadapter i UHD
fra HP.

Produktnummer: N2U81AA

HP LCD Speaker Bar

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert
stereohøyttalere med fullverdig lydområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: NQ576AA

HP Integrated Work Center 3
for liten formfaktor

Maksimer arbeidsområdet med HP integrert arbeidssenter for små formfaktorer v3. Tilpasse en "alt-i-ett"-løsning ved å
kombinere en HP liten formfaktor eller arbeidsstasjon med en LED-skjerm på opptil 24 tommer diagonalt.1

HP enkel skjermarm

HP enkel skjermarm er et perfekt skrivebordstilbehør for arbeidsmiljøet. Den stilige og strømlinjeformede HP enkel
skjermarm er utformet for å understøtte måten du arbeider på.

Produktnummer: F2P06AA

Produktnummer: BT861AA

HP 5 år maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
standardskjerm

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7935E
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Fotnoter
Selges separat. HP-PC-monteringsbrakett for skjermer påkrevd, selges separat; se brakettens hurtigspesifikasjoner for nøyaktig kompatibilitet.
Monteringsmaskinvare selges separat.
Arm selges separat.
4 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.
5 Alle selges separat.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

Lær mer på
www.hp.eu/monitors

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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