Specifikace

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor
Pozvedněte běžný monitor na zcela novou úroveň

Tento pracovní monitor je
skloubením stylu s účelností v
nápaditém, moderním provedení,
aby vám poskytl optimální
zobrazení, produktivitu a
ergonomii. 61cm (24“) monitor HP
EliteDisplay E243i má na třech
stranách minimální okraje pro čisté
propojení s dalšími monitory a lze
jej seřizovat ve 4 směrech, abyste
na něm mohli pohodlně pracovat
po celý den.
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Prolomte hranice
● Zvyšte svou produktivitu s ničím nerušeným výhledem na jednu obrazovku nebo na několik plynule spojených
obrazovek s minimálními okraji na třech stranách.1 Dopřejte si skvělý pohled ze všech stran na 61cm (24“)
obrazovku s panelem IPS a rozlišením 1 920 x 1 200 (WUXGA)2.
Pracujte pohodlně
● S možnostmi nastavení sklonu, natočení a výšky v rozsahu 150 mm snadno naleznete optimální polohu pro
pohodlné sledování. Otočný kloub zase umožňuje nastavit prohlížení na výšku nebo na šířku při použití několika
monitorů.1
Využijte jednoduché, praktické možnosti připojení.
● Rozhraní VGA, HDMI a DisplayPort™ vám usnadní spolupráci s nejčastěji používanými zařízeními. Své USB
příslušenství můžete připojit přímo do monitoru pomocí dvojice portů USB 3.0.
Funkce
● Vytvořte si funkční, kompaktní řešení připevněním kompatibilního počítače HP Mini přímo na sloupkový
podstavec, nebo stolního počítače HP Mini, tenkého klienta či počítače Chromebox za monitor pomocí volitelného
montážního držáku pro počítače HP B300.
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● Snižte energetickou spotřebu a pomozte snížit celkové náklady s monitorem majícím nízký obsah halogenů,
certifikaci ENERGY STAR®, registraci EPEAT® Gold a certifikaci TCO Certified Edge označující, že obsahuje 85 %
recyklovatelných plastů.4,5
● Navrhněte si obrazovku přesně podle stylu své práce se softwarem HP Display Assistant, který umožňuje rozdělit
obrazovku na oddíly a umí „zhasnout“ monitor, který byl odpojen bez povolení.
● Kompletní pracovní řešení snadno vytvoříte přidáním volitelného příslušenství HP, například ramena pro jeden
monitor HP pro umístění monitoru mimo stůl, grafického USB adaptéru HP k propojení několika monitorů nebo
panelu s reproduktory HP S100 pro kvalitní zvuk v kompaktním provedení.6
● Buďte v klidu, neboť vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní tříletou omezenou zárukou. Chcete-li
rozšířit svoji ochranu, vyberte si některou z volitelných služeb HP Care.7
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HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor
Tabulka s technickými údaji

Produktové číslo

1FH49AA;

Barva produktu

Černá a stříbrná

Velikost displeje (úhlopříčka) 60,96 cm (24")
Typ monitoru

IPS s LED podsvícením

Aktivní oblast panelu

51,84 x 32,4 cm;

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

300 cd/m²1

Kontrastní poměr

1 000:1 statický; 5 000 000:1 dynamický1

Poměr odezvy

5 ms (zap/vyp)1

Poměr stran

16:10

Nativní rozlišení

WUXGA (1 920 x 1 200 při 60 Hz)

Podporovaná rozlišení

1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 800; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640
x 480

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Technologie IPS; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Kloubové otáčení; Plug and Play; Antistatická úprava; Ostré
zobrazení

Uživatelské ovládací prvky

Jas; Ovládání barev; Kontrast; Konec; Ovládání obrazu; Informace; Ovládání vstupů; Jazyk; Správa; Nabídka; Mínus („-“); OK; Plus („+“); Zapnutí/vypnutí

Vstupní 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 výstupní, dva vstupní)1

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Třída energetické účinnosti: A; Aktivní oblast panelu: 51,84 x 32,4 cm; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 26 W; Roční spotřeba energie: 38 kWh;
Spotřeba energie (Pohotovostní režim): 0,3 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,2 W; Spotřeba energie, popis: 45 W (maximální), 35 W (typická), 0,5 W
(pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: WUXGA (1 920 x 1 200 při 60 Hz)

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

53,2 x 21,39 x 36,23 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

53,20 x 4,64 x 35,13 cm

Hmotnost

6,36 kg (Se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až +20°; Otočení: ±45°; Kloubové otáčení: 90°; Výška: 150 mm

Certifikace a soulad
s předpisy

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; CoC (Mexiko); Certifikace Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7; MSIP; RCM; S-mark;
SmartWay Transport Partnership (pouze Severní Amerika); TUV-GS; VCCI; WEEE

Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Nízký obsah halogenů

Kompatibilita s požadavky na Certifikace ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
energetickou efektivnost
Co je obsaženo v krabici

Monitor; Napájecí kabel; Kabel VGA; Kabel USB (zástrčkový typ A na zástrčkový typ B); Kabel DisplayPort™ 1.2; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku,
záruční informace, ovladače); Montážní adaptér VESA; HP Display Assistant

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Montážní držák HP B300 PC

Vytvořte si celkově lepší řešení s montážním držákem HP B300 PC, který vám umožní připevnit pracovní stanici HP, stolní
počítač HP Mini, počítač HP Chromebox nebo vybraného tenkého klienta HP přímo za některý z monitorů HP EliteDisplay
a HP Z 2017 a 2018.1

Produktové číslo: 2DW53AA

Rameno monitoru HP,
oddělené

Rameno pro jeden monitor HP je perfektní stolní příslušenství pro váš pracovní prostor. Elegantní a praktické rameno pro
jeden monitor HP usnadní vaši práci.

Rychloupínací držák HP

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a
jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a
maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: BT861AA

Produktové číslo: EM870AA

Integrované pracovní
centrum HP pro stolní
počítač Mini a tenkého
klienta

Malé pracovní prostory můžete maximálně využít se stolním počítačem HP IWC Mini nebo tenkým klientem, který vám
umožní vytvořit kompaktní stolní řešení díky spojení displeje1 a stolního počítače HP Mini, tenkého klienta nebo počítače
HP Chromebox1. Získáte tak pohodlný přístup ke všem jeho vstupům z přední strany.

Produktové číslo: G1V61AA

Získejte pro své zařízení pětiletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: U7935E
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HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor
Poznámky pod čarou se zprávami
Každý monitor se prodává samostatně.
Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
Počítač HP Mini se prodává samostatně. Stolní počítač HP, tenký klient a počítač Chromebox se prodávají samostatně a vyžadují montážní držák pro počítače HP B300, který se také prodává samostatně. Informace o
kompatibilitě produktu najdete ve stručných specifikacích produktu.
4 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.
5 Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce www.epeat.net. Solární příslušenství od jiných výrobců
pro výrobky HP najdete ve vyhledávači klíčových slov na stránce www.hp.com/go/options
6 Prodává se samostatně.
7 Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá
omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může
mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
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Technické specifikace zřeknutí
1
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Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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