Folha de Dados

Monitor Tátil HP EliteDisplay E230t de 58,42 cm (23
pol.)
Toque, deslize, aproxime e amplie com imenso espaço.

Aumente a produtividade com o
Monitor HP Elite E230t
incrivelmente fino que incorpora
um ecrã tátil Full HD IPS de 58,42
cm (23 pol.) na diagonal com
certificação Windows 10, até 10
pontos de toque em simultâneo
para qualquer tipo de toque e
capacidade de ajuste de conforto
para todas as suas formas de
trabalhar.

A experiência tátil de última geração
● Desfrute de uma incrível e prática experiência de toque interativa sem reflexos e dedadas com a tecnologia
In-cell Touch integrada num monitor fino e elegante.
Simplesmente belo, praticamente sem margens
● Maximize o seu campo de visualização e veja ainda mais do seu trabalho num monitor com ângulo de
visualização amplo que incorpora um ecrã de margens reduzidas, o que simplifica a combinação de vários
monitores e mantém o espaço de trabalho organizado.
Crie uma configuração inteligente e eficiente
● Instale o seu Desktop Mini HP, HP Chromebox ou HP Thin Client atrás do monitor1 para criar um espaço de
trabalho acessível e integrado que é perfeito para espaços pequenos. Em alternativa, utilize o suporte de
montagem VESA integrado para instalar o monitor numa parede ou num suporte.2
Ergonomia otimizada
● Encontre a posição ideal para manter-se confortável durante todo o dia, graças à capacidade de ajuste que
permite ajustar a altura em até 150 mm, a inclinação, a rotação e a rotação em pivô para a visualização em
modo vertical. A configuração VESA incorporada suporta a instalação do monitor na parede e num braço em
espaços pequenos.2,3
Características
● Ligue-se aos seus antigos e atuais ambientes com VGA, DisplayPort™ e HDMI e adicione os seus dispositivos USB
com o hub USB 3.0 de duas portas integrado.
● Reduza o consumo de energia e os seus custos, graças ao design eficiente em termos energéticos com registo
EPEAT® Gold4.
● Personalize o ecrã para a sua forma de trabalhar com o software HP Display Assistant, que permite a divisão do
ecrã e ajuda a evitar o roubo ao desativar um monitor que seja desligado sem aprovação.
● Crie uma solução completa com acessórios HP5 concebidos e testados para o seu monitor.
● Garanta uma implementação consistente em todo o mundo com um monitor Global Series que é suportado por
uma garantia limitada normal de três anos.
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Tabela de especificações

Cor do Produto

Monitor Preto e Suporte Prateado

Dimensão do ecrã (diagonal)

58,42 cm (23 pol.)

Tipo de ecrã

IPS com retroiluminação LED

Área ativa do painel

509,184 x 286,416 mm;

Ângulo de visualização

178° na horizontal, 178° na vertical

Luminosidade

250 cd/m²1

Relação de contraste

1000:1 estático; 500000:1 dinâmico1

Razão de resposta

5 ms on/off1

Proporção

16:9

Resolução nativa

1920 x 1080 a 60 Hz

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Antirreflexo; Tecnologia IPS (In-plane switching); Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos apresentados no ecrã; Rotação em pivô; Plug and
Play; Programável pelo utilizador; Com capacidade de toque; Controlos do utilizador

Controlos de utilizador

Menu; Menos ("-"); Mais ("+")/Controlo de entrada; OK/Auto; Alimentação

Sinal de entrada

1 VGA; 1 HDMI 1.4 (com suporte HDCP); 1 DisplayPort 1.2 (com suporte HDCP)

Portas e Ligações

3 USB 3.0 (uma a montante, duas a jusante)1

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Classe de eficiência energética: A; Área ativa do painel: 509,184 x 286,416 mm; Consumo energético em modo ativo: 20 W; Consumo energético anual: 30
kWh; Consumo de energia (Em espera): 0,5 W; Consumo energético (desligado): 0,3 W; Descrição do Consumo de Energia: 57 W (máximo), 29 W (típico),
0,5 W (modo de espera); Resolução do ecrã: 1920 x 1080 a 60 Hz

Dimensões com suporte (L x P 52,08 x 18,9 x 48,66 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 52,08 x 5,23 x 31,195 cm
x A)
Peso

4,9 kg
(Com suporte)

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: -5 a +25°; Rotação: ±180°; Rotação em pivô: 90°; Altura: 150 mm
Certificação de conformidade 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 (Vietname); MEPS
(Austrália e Nova Zelândia); WEEE; Certificação Microsoft WHQL (Windows 10); SmartWay Transport Partnership – apenas AN
Ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Baixo halogéneo2

Conformidade com standards Com certificação ENERGY STAR®
de eficiência energética
Conteúdo da embalagem

Monitor; Cabo de alimentação CA; Cabo VGA; Cabo USB; Cabo DisplayPort; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores)

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Folha de Dados

Monitor Tátil HP EliteDisplay E230t de 58,42 cm (23 pol.)
Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador Gráfico USB UHD
HP

Aumente a sua produtividade ao alargar ou espelhar o seu ambiente de trabalho para um ecrã UHD com o Adaptador
gráfico USB UHD HP.

Speaker Bar LCD HP

Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar funções de apoio multimédia completas,
incluindo colunas estéreo com amplitude sonora total e uma tomada externa para auscultadores.

Número de produto: N2U81AA

Número de produto: NQ576AA

HP Integrated Work Center 3
para Small Form Factor

Maximize o seu espaço de trabalho com o HP Integrated Work Center para Small Form Factors v3. Personalize uma
solução “all-in-one” ao combinar um Small Form Factor ou estação de trabalho HP com um monitor LED até 60,96 cm
(24 pol.) na diagonal.1

Número de produto: F2P06AA

Arm Única do Monitor HP

O Braço de monitor HP único é o acessório de secretária perfeito para a sua vida de trabalho. Fino e elegante, o Braço de
monitor HP único foi concebido para complementar a forma como trabalha.

Número de produto: BT861AA

Suporte de hardware HP 5
anos, no dia útil seguinte no
local, para monitores padrão

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Obtenha 5 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, prestado por
um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema de forma remota.

Número de produto: U7935E

Folha de Dados

Monitor Tátil HP EliteDisplay E230t de 58,42 cm (23 pol.)
Rodapés com mensagens
Vendido separadamente. Suporte de montagem de PC HP para Monitores necessário e vendido separadamente; consulte as especificações rápidas (QuickSpecs) do suporte para saber a compatibilidade exata.
Hardware de montagem vendido separadamente.
Braço vendido separadamente.
4 Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Consulte www.epeat.net para mais informações sobre o estado do registo no seu país.
5 Cada um vendido separadamente.
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Especificações técnicas renúncias
1
2

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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