Podatkovni list

Monitor HP EliteDisplay E230t na dotik z diagonalo
58,42 cm (23 palcev)
Velik zaslon omogoča dotikanje, podrsanje ter približevanje in
razmikanje prstov za povečavo.

Z izjemno tankim monitorjem HP
Elite E230t z diagonalo 58,42 cm
(23 palcev), zaslonom IPS s polno
visoko ločljivostjo, potrdilom
Windows 10 za do 10 sočasnih
točk dotika, primernih za vse
načine dotika, in prilagodljivostjo
udobja, primerno za vse načine
dela, povečajte storilnost.

Naslednja evolucija dotika
● Vgrajena celična tehnologija dotika zagotavlja izjemno interaktivno izkušnjo dotika brez tradicionalnih motenj
zaradi bleščanja in neprijetnih prstnih odtisov, zagotavlja pa tudi eleganten, tanki zaslon.
Preprosto lep in skoraj brez robov
● Na zaslonu s širokim zornim kotom s tristranskim mikro robom, ki omogoča preprosto postavitev več monitorjev
in čiščenje, povečajte svoj vizualni prostor in si zagotovite pogled na še več svojega dela.
Ustvarite učinkovito in pametno nastavitev
● Namizni mini računalnik HP, računalnik HP Chromebox ali določene lahke odjemalce lahko namestite neposredno
za zaslon1 in ustvarite celostno delovno okolje, ki je idealno za majhne prostore. Če želite, pa lahko uporabite tudi
vgrajeni nosilec VESA, s katerim pritrdite zaslon na steno ali stojalo.2
Optimizirana ergonomija
● S prilagodljivo višino do 150 mm, nagibom, vrtljivostjo in obračanjem, ki omogoča gledanje v pokončnem načinu,
poiščite pravi položaj, v katerem vam bo udobno ves dan. Priloženi nosilec VESA omogoča stensko montažo in
montažo z roko, ki sta primerni za majhne prostore.2,3
Posebnosti
● Priključki VGA, DisplayPort™ in HDMI omogočajo povezavo s starejšimi in trenutnimi okolji, vgrajeno zvezdišče
USB 3.0 z dvema priključkoma pa dodajanje naprav USB.
● Z energijsko učinkovitim oblikovanjem z registracijo EPEAT® Gold4 zmanjšajte porabo energije in pomagajte
znižati stroške.
● Prilagodite zaslon svojemu načinu dela s programsko opremo HP Display Assistant, ki omogoča razdelitev
zaslona, z deaktiviranjem monitorja, ki je izključen brez odobritve, pa pomaga tudi preprečevati krajo.
● S HP-jevimi pripomočki5, oblikovanimi in preizkušenimi za delo z vašim zaslonom, ustvarite celovito rešitev.
● Z monitorjem Global Series, za katerega velja triletna standardna omejena garancija, pomagajte zagotoviti
skladne namestitve po vsem svetu.
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Tabela specifikacij

Barva izdelka

Črna glava in asteroidno srebrno stojalo

Velikost zaslona (diagonala)

58,42 cm (23 palcev)

Vrsta prikaza

IPS w/osvetlitev LED

Aktivno območje plošče

509,184 x 286,416 mm;

Kot gledanja

178° vodoravno, 178° navpično

Svetlost

250 cd/m²1

Kontrastno razmerje

1000 : 1 statično; 500000 : 1 dinamično1

Razmerje odzivov

5 ms vkl/izkl1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1920 x 1080 pri 60 Hz

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; obračanje; Plug and Play; uporabniško
nastavljiv; upravljanje z dotikom; uporabniški kontrolniki

Nadzor uporabnika

Meni; Minus (»–«); Plus (»+«) /vnosni kontrolnik; OK/Samodejno; Napajanje

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 priključek HDMI 1.4 (s podporo za HDCP); 1 priključek DisplayPort 1.2 (s podporo za HDCP)

Vrata in priključki

3 priključki USB 3.0 (eden za priklop v napravo, dva za priklop v računalnik)1

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Razred energetske učinkovitosti: A; Aktivno območje plošče: 509,184 x 286,416 mm; Poraba energije med delovanjem: 20 W; Letna poraba energije: 30
kWh; Poraba energije (V pripravljenosti): 0,5 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,3 W; Poraba energije – opis: 57 W (največ), 29 W (običajno), 0,5 W
(stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 pri 60 Hz

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

4,9 kg
(S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +25°; vrtljivost: ±180°; obračanje: 90°; višina: 150 mm

Certifikat in skladnost

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; potrdilo TCO Certified Edge; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietnam);
MEPS (Avstralija, Nova Zelandija); WEEE; potrdilo Microsoft WHQL (Windows 10); SmartWay Transport Partnership – samo za Severno Ameriko

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi2

Ustreznost za električno
učinkovitost

Potrdilo ENERGY STAR®

Vsebina škatle

Monitor; električni kabel; kabel VGA; kabel USB; kabel DisplayPort; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike)

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Grafična kartica HP UHD USB

Z razširitvijo ali zrcaljenjem namizja na zaslon UHD z grafičnim vmesnikom HP UHD USB povečajte storilnost.

Nastavek HP LCD Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo
zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: N2U81AA

Številka izdelka: NQ576AA

HP-jevo vgrajeno delovno
središče 3 za računalnike
majhne velikosti

Povečajte svoj delovni prostor z ogrodjem HP Integrated Work Center for Small Form Factors v3. Prilagodite rešitev
»vse-v-enem«, tako da združite HP-jev računalnik v majhnem ohišju ali delovno postajo z monitorjem LED z največ
24-palčno diagonalo.1

Roka za monitor HP Single

Roka HP Single Monitor je popoln namizni dodatek za vaše delovno okolje. Tanka in enostavna roka HP Single Monitor je
oblikovana tako, da dopolnjuje vaš način dela.

Številka izdelka: F2P06AA

Številka izdelka: BT861AA

HP-jeva 5-letna podpora za
storitev popravila monitorja
na kraju uporabe z izvedbo
naslednji delovni dan

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka: U7935E
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Opombe k sporočilom
Naprodaj ločeno. Potreben je montažni nosilec osebnega računalnika HP za monitorje, ki je naprodaj ločeno; za natančne podatke o združljivosti glejte kratke tehnične podatke nosilca.
Strojna oprema za nameščanje je na voljo posebej.
Roka je naprodaj ločeno.
4 Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto www.epeat.net.
5 Vsak izdelek je naprodaj ločeno.
1
2
3

Tehnične specifikacije zanikanja
1
2

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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