גיליון נתונים

HP EliteDisplay E243 60.45 cm (23.8") Monitor
שדרג את התצוגה הטיפוסית שלך

סגנון פוגש חומר בתצוגה עסקית
מודרנית ומרהיבה שתוכננה עבור הצגה,
פרודוקטיביות וארגונומיה מיטביות .צג
 HP EliteDisplay E243בגודל 60.45
ס"מ )" (23.8כולל מסגרת Micro-Edge
בעלת  3צדדים עבור פרישה חלקה של
צגים מרובים ויכולת כוונון ל -4כיוונים,
כדי לאפשר לך לבצע את משימות היום
בנוחות.

פרוץ את הגבולות
● הגדל את הפרודוקטיביות עם תצוגות ללא הפרעות של מסך אחד או מסכים רבים עם מסגרת  Micro-Edgeבעלת שלושה צדדים
שתומכת במערכים חלקים 1.קבל תצוגות ויזואליות חדות מכל זווית באמצעות מסך  IPSבגודל  60.45ס"מ )" (23.8באלכסון בעל
רזולוציית  Full HDשל .21,920 x 1,080

עבוד בנוחות
● מצא את התנוחה הפרודוקטיבית והנוחה ביותר עם הטיה ,גובה וסיבוב מתכווננים והגדרות כוונון גובה של עד  150מ"מ .השתמש
בסיבוב על ציר כדי להתאים אישית מצבי תצוגה לאורך או לרוחב בעת השימוש בצגים מרובים1.
התנסה בקישוריות פשוטה ונוחה
● עבוד עם ההתקנים הנמצאים בשימוש התכוף ביותר עם  HDMI ,VGAו .DisplayPort™-חבר את אביזרי ה USB-שלך ישירות לצג
באמצעות שתי יציאות .USB 3.0

כולל
● צור פתרון יעיל וקומפקטי כאשר אתה תולה את מחשב  HP Miniהתואם ישירות על המעמד ,או מחשב שולחני  ,HP Miniלקוח Thin
 Clientאו  Chromeboxמאחורי הצג באמצעות מסגרת תליית המחשב .HP B300
● צמצם את צריכת האנרגיה ועזור בהפחתת העלויות עם צג דל בהלוגן ,בעל אישור ® ENERGY STARובעל רישום EPEAT® Gold
שעומד בדרישות  TCO Certified Edgeעם  85%פלסטיק ממוחזר אחרי שימוש.
● תכנן את המסך בהתאם לאופן העבודה שלך בעזרת תוכנת  ,HP Display Assistantהמאפשרת לחלק את המסך למחיצות ומסייעת
במניעת גניבות על-ידי עמעום צג שמתנתק ללא אישור.
● צור פתרון שלם עם אביזרי  HPאופציונליים ,כגון זרוע יחידה של  HPלהסרת הצג משולחן העבודה ,מתאם גרפיקה באמצעות USB
של  HPלצורך הגדרות של צגים מרובים או רמקול  HP S100 Speaker Barעבור שמע חסכוני במקום.
● תוכל להיות סמוך ובטוח שההשקעה שלך ב IT-מגובה באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים .להרחבת ההגנה ,בחר בחבילת
תמיכה  HP Care Packאופציונלית.
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HP EliteDisplay E243 60.45 cm (23.8") Monitor
טבלת מפרטים

מספר מוצר

;1FH47AA

גודל תצוגה )באלכסון(

 60.45ס"מ )"(23.8

אזור לוח פעיל

 29.64 x 52.7ס"מ;

צבע מוצר

סוג תצוגה

זווית צפייה

בהירות

שחור וכסוף

 IPSעם תאורת  LEDאחורית
 178°אופקי;  178°אנכי
250 cd/m²1

יחס ניגודיות

 1,000:1סטטי;  10000000:1דינמי

יחס רוחב-גובה

16:9

יחס תגובה

רזולוציה טבעית

1

זמן הפעלה/כיבוי של 5 ms1

 1,920 x 1,080) FHDב -60הרץ(

רזולוציות נתמכות

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

פקדים למשתמש

בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; בקרת הזנה; שפה; ניהול; תפריט; מינוס )" ;("-אישור; פלוס )" ;("+בקרת מתח

יציאות ומחברים

 3יציאות ) USB 3.0יציאת  2 ,upstreamיציאות (downstream

צריכת מתח

רמת חיסכון באנרגיה ;A+ :אזור לוח פעיל 29.64 x 52.7 :ס"מ; צריכת חשמל במצב פועל 18 :ואט; צריכת האנרגיה השנתית 26 :קוט"ש; צריכת מתח )מצב המתנה( 0.5 :וואט;
צריכת חשמל )במצב כבוי( 0.3 :ואט; תיאור צריכת מתח 38 :ואט )מרבי( 21 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך 1,920 x 1,080) FHD :ב -60הרץ(

מאפייני תצוגה
אות קלט

מתח במבוא

ציפוי נגד בוהק; לוח  ;BrightViewטכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעל; אנטי-סטטי; ערפול נמוך

יציאת  ;VGAיציאת ) HDMI 1.4עם תמיכת  ;(HDCPיציאת ) DisplayPort™ 1.2עם תמיכת (HDCP
1

מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 33.29 x 20.49 x 53.88ס"מ

משקל

 5.59ק"ג
)עם מעמד(

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

 32.19 x 4.53 x 53.88ס"מ

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -5° :עד  ;+20°סיבוב ;±45° :סיבוב על ציר ;90° :גובה 150 :מ"מ

סביבתי

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן

תכולת האריזה

צג; כבל מתח  ;ACכבל  ;VGAכבל ) USBזוג  Aזכר עד סוג  Bזכר(; כבל  ;DisplayPort™ 1.2תקליטור ) CDכולל מדריך למשתמש ,כתב אחריות ,מנהלי התקן(; מתאם תלייה של ;VESA
HP Display Assistant

אישור ותאימות

 ;Mexico CoC ;FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307 ;BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErPאישור  Microsoft WHQLעבור S-mark; ;MSIP; RCM ,Win-7 ,Win-8 ,Win-10
 - SmartWay Transport Partnershipצפון אמריקה בלבד; TUV-GS; VCCI; WEEE

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה בעל אישור ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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HP EliteDisplay E243 60.45 cm (23.8") Monitor
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תושבת תלייה למחשבי HP B500

התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זווית באמצעות תושבת התלייה למחשבי  HP B500שמאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה של ,HPמחשב
שולחני  HP Chromebox ,HP Miniאו  HP Thin Clientנבחר ישירות מאחורי צגי  2017ו 2018 HP Z-נבחרים1.

זרוע HP Single Monitor Arm

הזרוע של  HPלצג יחיד היא אביזר שולחן העבודה המתאים באופן מושלם לביצוע העבודה .הזרוע המלוטשת והיעילה של  HPלצג יחיד
תוכננה כדי להשלים את דרך העבודה שלך.

מסגרת לשחרור מהיר של HP

פתרון תלייה מאובטח וקל לשימוש עבור מחשבי  HP thin clientsתואמי ,VESA-צגים שטוחים תואמים של  HPומוצרים שולחניים נוספים
של  .HPחבר לכל מעמד ,תושבת או מתלה קיר תואמים ונצל את סביבת העבודה שלך באופן הטוב ביותר.

מרכז עבודה משולב של  HPעבור
מחשב שולחני  Miniומחשב Thin
Client

הפק את המרב מסביבות עבודה מוגבלות במקום בעזרת מרכז העבודה המשולב ) (IWCשל  HPלמחשב שולחני /Miniמחשב ,Thin Client
המאפשר לך ליצור פתרון קומפקטי לשולחן העבודה באמצעות שילוב תצוגה] [1עם מחשב שולחני  ,HP Miniמחשב  Thin Clientאו מכשיר
 [1]HP Chromeboxומספק לך גישה קדמית נוחה לכל הכניסות.
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HP EliteDisplay E243 60.45 cm (23.8") Monitor
הערות שוליים להעברת הודעות

 1כל צג נמכר בנפרד.
] [2כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 3מחשב  HP Miniנמכר בנפרד .מחשב שולחני של ,HPלקוח  Thin Clientו Chromebox-נמכרים בנפרד ודורשים את מסגרת תליית המחשב  HP B300שנמכרת גם היא בנפרד .עיין במפרטים המהירים של התצוגה לקבלת מידע בנוגע לתאימות המוצר.
 4ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 5בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור .חפש מחולל מילות מפתח במאגר אפשרויות צד שלישי של  HPעבור אביזרי מחולל סולארי
בכתובת www.hp.com/go/options
 6כל אחד נמכר בנפרד.
 7חבילות  HP Care Packנמכרות בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת
 .www.hp.com/go/cpcשירותי  HPכפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים
וההתניות של  HPבנוגע לשירות ,ואף לא מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 2ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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