Karta produktu

Monitor dotykowy HP EliteDisplay E230t
o przekątnej 58,42 cm (23″)
Dotykaj, przesuwaj, rozsuwaj i powiększaj dzięki dużej ilości miejsca.

Zwiększ wydajność pracy dzięki
ultracienkiemu monitorowi HP Elite
E230t Full HD IPS o przekątnej
58,42 cm (23″) z ekranem
dotykowym (z certyfikatem
Windows 10) o maks. 10 punktach
jednoczesnego dotyku, z
regulowanymi ustawieniami
zwiększającymi komfort.

Nowa generacja technologii dotykowej
● Doskonała interakcja za pomocą dotyku oraz brak wad w postaci odblasków i kłopotliwych odcisków palców
dzięki zintegrowanej technologii dotykowej, która zapewnia dodatkowo elegancki, cienki ekran.
Po prostu piękny – niemal bez ramki
● Maksymalny obszar wyświetlania i możliwość uzyskania lepszego podglądu wykonywanej pracy na
szerokokątnym monitorze z ekranem o niezwykle wąskiej ramie z trzech stron – to rozwiązanie, dzięki któremu
stworzenie układu wielu monitorów i utrzymanie czystości staje się proste.
Stwórz wydajną, przemyślaną konfigurację
● Zamontuj minikomputer biurkowy HP, HP Chromebox lub terminal HP Thin Client bezpośrednio za monitorem1,
aby stworzyć zintegrowany zestaw w przystępnej cenie, idealny do niewielkich przestrzeni. Możesz również użyć
zintegrowanego mocowania VESA i umieścić monitor na ścianie lub podstawie2.
Optymalna ergonomia
● Ułóż się wygodnie w pozycji, która zagwarantuje Ci komfort pracy przez cały dzień, dzięki regulowanej wysokości
do maks. 150 mm, opcji nachylenia oraz możliwości obrotu, który umożliwi ustawienie ekranu w orientacji
pionowej. Dołączone mocowania VESA umożliwiają montaż na ścianie i uchwycie, nawet w ciasnych miejscach2,3.
Obejmuje
● Możliwość łączenia się ze starszymi i nowymi środowiskami dzięki portom VGA, DisplayPort™ i HDMI oraz
dodawania urządzeń USB dzięki wbudowanemu dwuportowemu koncentratorowi USB 3.0.
● Mniejsze zużycie energii i niższe koszty dzięki energooszczędnej konstrukcji z certyfikatem EPEAT® Gold4.
● Dostosuj ekran do swojego stylu pracy za pomocą oprogramowania HP Display Assistant, które umożliwia
podział ekranu na okna i pomaga zapobiegać kradzieży dzięki dezaktywacji monitora odłączonego bez
upoważnienia.
● Stwórz kompletne rozwiązanie z akcesoriami HP5 zaprojektowanymi i przetestowanymi do pracy z monitorem.
● Jednakowe zastosowania na całym świecie dzięki monitorowi z serii Global, który jest objęty standardową,
3-letnią ograniczoną gwarancją.
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Tabela specyfikacji

Kolor produktu

Czarny przód i srebrna podstawa

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

58,42 cm (23″)

Typ wyświetlacza

IPS z podświetleniem LED

Aktywny obszar panelu

509,184 x 286,416 mm;

Kąt podglądu

178° w poziomie, 178° w pionie

Jasność

250 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 500 000:1 dynamiczny1

Wskaźnik odpowiedzi

5 ms (wł./wył.)1

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość własna

1920x1080 przy 60 Hz

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Matryca IPS; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Obrót w płaszczyźnie pionowej; Plug and Play; Konfiguracja
przez użytkownika; Obsługa interfejsu dotykowego; Opcje regulacji

Kontrolki użytkownika

Menu; Minus („-”); Plus („+”)/wejście sterowania; OK/Auto; Zasilanie

Sygnał wejściowy

1 port VGA; 1 port HDMI 1.4 (z obsługą HDCP); 1 port DisplayPort 1.2 (z obsługą HDCP)

Porty i złącza

3 porty USB 3.0 (jeden wyjściowy, dwa wejściowe)1

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii

Klasa sprawności energetycznej: A; Aktywny obszar panelu: 509,184 x 286,416 mm; Pobór mocy włączonego urządzenia: 20 W; Roczne zużycie energii:
30 kWh; Zużycie energii (Oczekiwanie): 0,5 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,3 W; Opis poboru energii elektrycznej: 57 W (maks.), 29 W
(normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 przy 60 Hz

Wymiary ze stojakiem (szer. x 52,08 × 18,9 × 48,66 cm
głęb. x wys.)
Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

52,08 × 5,23 × 31,195 cm

Waga

4,9 kg
(Z podstawą)

Ergonomia

Nachylenie: od –5 do +25°; Obrót: ±180°; Obrót w płaszczyźnie pionowej: 90°; Wysokość: 150 mm

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; Certyfikat TCO Edge; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Wietnam; MEPS
– Australia i Nowa Zelandia; WEEE; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 10); SmartWay Transport Partnership – tylko Ameryka Północna

Ochrona środowiska

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu2

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®

Zawartość opakowania

Monitor; Przewód zasilający pr. zm.; Przewód VGA; Przewód USB; Przewód DisplayPort; Płyta CD (zawiera instrukcję obsługi, gwarancję, sterowniki)

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Adapter graficzny HP UHD
USB

Zwiększ wydajność pracy przez rozbudowanie swojego komputera biurkowego o monitor UHD za pomocą adaptera
graficznego HP UHD USB.

Listwa HP LCD Speaker Bar

Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w
tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Oznaczenie produktu: N2U81AA

Oznaczenie produktu: NQ576AA

HP Integrated Work Center 3
dla komputerów Small Form
Factor

Maksymalne wykorzystanie minimalnej przestrzeni roboczej dzięki zastosowaniu obudów SFF w zintegrowanym centrum
roboczym HP v3. Dostosuj rozwiązanie typu „wszystko w jednym” poprzez połączenie obudowy HP SFF lub stacji
roboczej z monitorem LED o maks. przekątnej ekranu 24".1

Wysięgnik do pojedynczego
monitora HP

Pojedyncze ramię monitora HP to doskonałe akcesorium biurkowe do przestrzeni roboczej. Eleganckie i smukłe
pojedyncze ramię monitora HP zaprojektowano z myślą o uzupełnieniu stylu pracy użytkownika.

Pomoc techniczna HP w
następnym dniu roboczym w
miejscu instalacji dla
standardowego monitora
przez 5 lat

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez
zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Oznaczenie produktu: F2P06AA

Oznaczenie produktu: BT861AA

Oznaczenie produktu: U7935E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions

Karta produktu

Monitor dotykowy HP EliteDisplay E230t o przekątnej 58,42 cm (23″)
Przypisy dotyczące wiadomości
Produkt sprzedawany oddzielnie. Wymagany uchwyt montażowy komputera HP dla monitorów (sprzedawany oddzielnie); Dokładne informacje na temat zgodności uchwytu są dostępne w Skróconych specyfikacjach.
Sprzęt do montażu jest sprzedawany oddzielnie.
Uchwyt jest sprzedawany oddzielnie.
4 Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny pod adresem www.epeat.net.
5 Każdy z produktów jest sprzedawany osobno.
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Dane techniczne zastrzeżenia
1
2

Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.
Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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