Záznamový list

Dotykový monitor HP EliteDisplay E230t 58,42 cm
(23")
Používajte na monitore rôzne dotykové gestá a vychutnávajte si jeho
obrovský priestor.

Zvýšte svoju produktivitu pomocou
ultratenkého dotykového monitora
HP Elite E230t IPS s uhlopriečkou
58,42 cm (23") a rozlíšením Full
HD, ktorý má certifikáciu systému
Windows 10 s podporou ovládania
až 10 prstami súčasne, vďaka
čomu sa môžete monitora dotýkať
presne tak, ako vám to vyhovuje, a
nastaviteľné možnosti pre
pohodlnú prácu.

Ďalšia evolúcia dotykového ovládania
● Získajte špičkové možnosti interaktívneho dotykového ovládania bez tradičných odleskov a odtlačkov prstov
vďaka integrovanej jednovrstvovej dotykovej technológii, ktorá je zároveň dôvodom, prečo je tento displej taký
elegantný a tenký.
Jednoducho nádherný a takmer bez okrajov
● Maximalizujte sledovaný obraz a pracujte na väčšej ploche vďaka širokouhlému displeju, ktorý má na troch
stranách minimálny okraj, vďaka čomu ho môžete používať spolu s ďalšími monitormi a zároveň zachovať jeho
čistotu.
Vytvorte si efektívne a inteligentné pracovisko
● Pripevnite svoj počítač HP Desktop Mini, HP Chromebox alebo vybraný tenký klient HP priamo za displej1a
vytvorte si integrovanú a cenovo dostupnú zostavu ideálnu do malých priestorov. Môžete tiež využiť integrovaný
držiak VESA a umiestniť displej na stenu alebo stojan.2
Optimalizovaná ergonómia
● Pracujte celý deň v pohodlnej a správnej polohe vďaka nastaviteľnej výške až 150 mm, nakloneniu, otáčaniu a
otáčaniu okolo stredu na prácu v zobrazení na výšku. Dodávaný vzor VESA podporuje montáž na stenu a rameno
v tesných priestoroch.[2, 3]
Funkcie
● Pripojte monitor k starším aj aktuálnym zariadeniam pomocou rozhraní VGA, DisplayPort™ a HDMI, a pridajte
svoje zariadenia USB prostredníctvom integrovaného rozbočovača s dvomi portami USB 3.0.
● Znížte spotrebu energie a náklady vďaka energeticky úspornej konštrukcii s registráciou EPEAT® Gold4.
● Prispôsobte si obrazovku svojmu štýlu práce so softvérom HP Display Assistant, ktorý umožňuje rozdeliť
obrazovku na viacero častí a pomáha zabrániť krádeži deaktivovaním monitora, ktorý bol odpojený bez
schválenia.
● Vytvorte si kompletné riešenie s príslušenstvom HP5, ktoré je navrhnuté a testované priamo pre váš monitor.
● Zabezpečte konzistentné nasadenie na celom svete s monitorom radu Global Series, ku ktorému sa poskytuje
trojročná štandardná obmedzená záruka.
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Tabuľka s technickými údajmi

Farba produktu

Čierna hlava a stojan v asteroidovej striebornej

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

58,42 cm (23")

Typ obrazovky

IPS s posvietením LED

Aktívna oblasť panela

509,184 × 286,416 mm;

Uhol pohľadu

178° horizontálne, 178° vertikálne

Jas

250 cd/m²1

Pomer kontrastu

Statický kontrast 1000 : 1; Dynamický kontrast 500000:11

Miera odozvy

5 ms zap/vyp1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

1920 × 1080 @ 60 Hz

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

Antireflexný; IPS; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Otáčanie okolo stredu; Plug and Play; Programovateľné používateľom;
Aktivované dotykové ovládanie; Používateľské ovládacie prvky

Používateľské ovládače

ponuka; mínus („-“); plus („+“)/ovládanie vstupu; OK/Auto; napájanie

Vstupný signál

1 port VGA; 1 port HDMI 1.4 (s podporou HDCP); 1 port DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP)

Porty a konektory

3 porty USB 3.0 (jeden výstupný, dva vstupné)1

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Trieda energetickej účinnosti: A; Aktívna oblasť panela: 509,184 × 286,416 mm; Spotreba energie v zapnutom režime: 20 W; Ročná spotreba energie: 30
kWh; Príkon (Pohotovostný režim): 0,5 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,3 W; Popis spotreby energie: 57 W (maximálne), 29 W (štandardne), 0,5 W
(pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky: 1920 × 1080 @ 60 Hz

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 52,08 x 5,23 x 31,195 cm
x V)
Hmotnosť

4,9 kg
(So stojanom)

Ergonomické vlastnosti

Naklonenie: -5 až +25°; Otáčanie: ±180°; Otáčanie okolo stredu: 90°; Výška: 150 mm

Osvedčenie a zhoda

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 (Vietnam); MEPS
(Austrália a Nový Zéland); WEEE; Certifikácia Microsoft WHQL (Windows 10); SmartWay Transport Partnership (len Severná Amerika)

Okolitý

Sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Nízky obsah halogenidov2

Zhoda s normami energetickej Certifikácia ENERGY STAR®
efektívnosti
Obsah balenia

Monitor; Sieťový napájací kábel; Kábel VGA; Kábel USB; Kábel DisplayPort; Disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záručný list a ovládače)

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Grafický adaptér HP UHD
USB

Zvýšte svoju produktivitu rozšírením alebo zrkadlením počítača na displeji UHD pomocou grafického adaptéra HP UHD
USB.

Reproduktorový panel HP
LCD Speaker Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo
reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Stojan HP Integrated Work
Center 3 pre počítače typu
Small Form Factor

Maximalizujte svoj pracovný priestor s integrovaným pracovným centrom HP Integrated Work Center pre sériu Small
Form Factors v3. Prispôsobte si komplexné riešenie skombinovaním zariadenia HP Small Form Factor alebo pracovnej
stanice s monitorom LED s uhlopriečkou až do 24 palcov.1

Rameno monitora HP Single

Rameno pre jeden monitor HP je ideálne stolové príslušenstvo pre váš pracovný život. Elegantné a moderné rameno na
jeden monitor HP je navrhnuté tak, aby sa prispôsobilo vášmu spôsobu práce.

Číslo produktu: N2U81AA

Číslo produktu: NQ576AA

Číslo produktu: F2P06AA

Číslo produktu: BT861AA

5-ročná štandardná
hardvérová podpora HP na
mieste pre monitor na
nasledujúci pracovný deň

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 5 rokov.

Číslo produktu: U7935E
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Poznámky v krátkych správach
Predáva sa samostatne. Vyžaduje montážny držiak HP PC Mounting Bracket pre monitory, ktorý sa predáva samostatne. Informácie o kompatibilite nájdete v špecifikáciách držiaka.
Hardvér na montáž sa predáva samostatne.
Rameno sa predáva samostatne.
4 Registrácia EPEAT®, kde je to relevantné. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na stránke www.epeat.net.
5 Každé sa predáva samostatne.
1
2
3

Technické špecifikácie zrieknutie
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
1
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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