Dataark

HP EliteDisplay E223 54.6 cm (21.5”) Monitor
Utnytt den vanlige skjermen din til det ytterste

Stil møter substans i en slående
moderne kontorskjerm, som er
utformet for å gi optimal visning,
produktivitet og ergonomi. HP
EliteDisplay E223-skjerm på 54,6
cm (21,5 tommer) har en
innfatning med mikrokant på tre
sider for sømløs visning over flere
skjermer og fireveis høydejustering
slik at du kan jobbe komfortabelt
gjennom dagen.

Bryt grensene
● Øk produktiviteten med uavbrutt visning på én skjerm eller mange, med en innfatning med mikrokant på tre
sider som støtter så å si sømløse matriser.1 Få skarpe bilder fra alle vinkler med 1920 x 1080 Full
HD-oppløsning2 på en IPS-skjerm på 54,6 cm (21,5 tommer) diagonalt.
Arbeid komfortabelt
● Finn den mest komfortable og produktive posisjonen med justerbare innstillinger for vipp, høyde, sving og opptil
150 mm høydeendring. Bruk rotasjon for å tilpasse stående eller liggende visning ved bruk av flere skjermer.1
Opplev enkle og praktiske tilkoblingsmuligheter
● Fungerer med de fleste vanlige enheter med VGA, HDMI og DisplayPort™. Koble til USB-tilbehør rett på skjermen
med to USB 3.0-porter.
Med
● Skap en effektiv og kompakt løsning når du monterer en kompatibel HP Mini-PC, tynnklient eller Chromebox rett
på stativet, ved bruk av en valgfri HP B300 PC-monteringsbrakett.3
● Reduser strømforbruket og bidra til lavere energikostnader med en halogenfattig, ENERGY STAR®-sertifisert og
EPEAT® Gold-registrert skjerm, som oppfyller TCO Certified Edge med 85 % resirkulert plast.4,5
● Utform skjermen for måten du arbeider på med HP Display Assistant-programvare, som tillater skjermoppdeling
og bidrar til å hindre tyveri ved å dimme en skjerm som kobles fra uten godkjenning.
● Bygg en komplett løsning med valgfritt HP-tilleggsutstyr, slik som HP Single Arm som fjerner skjermen fra
skrivebordet, HP USB-grafikkadapter for oppsett med flere skjermer eller en HP S100 Speaker Bar for lyd som
tar opp mindre plass.6
● Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Velg valgfrie HP
Care Pack-tjenester hvis du vil utvide beskyttelsen.7
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Spesifikasjonstabell

Produktnummer

1FH45AA;

Produktfarge

Svart og sølv

Skjermstørrelse (diagonalt)

54,6 cm (21,5")

Skjermtype

IPS m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

47,6 x 26,77 cm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsgrad

5 ms på/av1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

FHD (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; Antistatisk

Brukerkontroller

Lysstyrke; Fargestyring; Kontrast; Avslutt; Bildekontroll; Informasjon; Inndatakontroll; Språk; Administrasjon; Meny; Minus (-); OK; Pluss (+); Strømstyring

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: 47,6 x 26,77 cm; Strømforbruk i på-modus: 17 W; Årlig energiforbruk: 25 kWh; Strømforbruk
(Inaktiv): 0,5 W; Strømforbruk (av-modus): 0,3 W; Beskrivelse av strømforbruk: 36 W (maks), 18 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: FHD
(1920 x 1080 ved 60 Hz)

Mål med stativ (B x D x H)

48,83 x 20,5 x 46,37 cm

Mål uten stativ (B x D x H)

48,83 x 4,46 x 29,33 cm

Vekt

5,26 kg (Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: - 5 til + 23°; Svinggrad: ±45°; Rotasjon: 90°; Høyde: 150 mm

Sertifisering og overholdelse BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; Mexico CoC; MSIP; RCM; S-Mark; SmartWay Transport Partnership – kun Nord Amerika;
av lover og forskrifter
TUV-GS; VCCI; WEEE; KC; KCC; PSB; EAC; Vietnam MEPS; Australia og New Zealand MEPS
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Gold

Innhold i esken

Skjerm; Strømledning; VGA-kabel; USB-kabel (type A hann til type B hann); DisplayPort™ 1.2-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere); HP
Display Assistant

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 B300 monteringsbrakett
for PC

Tilpass en fullstendig bedre løsning med HP B300 PC-monteringsbrakett, som gjør det mulig å feste
HP-arbeidsstasjonen, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalgte HP tynnklienter rett bak utvalgte 2017 og 2018 HP
EliteDisplays og HP Z-skjermer.1

Produktnummer: 2DW53AA

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: BT861AA

HP hurtigutløserbrakett

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer
og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP Integrated Work Center
for Desktop PC og tynnklient

Få mest mulig ut av små arbeidsområder med en HP IWC Desktop Mini/tynnklient som gjør det mulig å lage en kompakt
skrivebordsløsning ved å kombinere en skjerm1 med en HP Desktop Mini, HP tynnklient eller HP Chromebox1 og få
praktisk fronttilgang til alle inngangene.

Produktnummer: G1V61AA

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

Produktnummer: U7935E

Dataark

HP EliteDisplay E223 54.6 cm (21.5”) Monitor
Fotnoter
Hver skjerm selges separat.
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
HP Mini-PC selges separat. HP stasjonær PC, tynnklient og Chromebox selges separat, og krever HP B300 PC-monteringsbrakett som også selges separat. Se hurtigspesifikasjonene for produktet for kompatibilitet.
4 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
5 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land. Søk i nøkkelordgeneratoren på HPs tredjepartsbutikk for tilbehør til solcellegeneratorer
på www.hp.com/go/options
6 Alle selges separat.
7 HP Care Pack selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Gå til
www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av HPs relevante tjenestevilkår som kunden fikk oppgitt skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i
henhold til gjeldende lokal lovgivning, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.
1
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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.

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