Folheto de especificações

Monitor HP EliteDisplay E243m de
23,8 polegadas
Conecte-se e colabore em
completo conforto no monitor
HP EliteDisplay E243m de
23,8 polegadas, que é
certificado pelo Skype para
Business® para experiências
de vídeo e áudio ideais entre
monitores e tem uma
microborda de 3 lados para
posicionamento lado a lado
de vários monitores sem
interrupção e ergonimia
ajustável de 4 maneiras.
1

Ferramentas de comunicação avançadas a um toque de botão
● Desfrute de conferências online com colegas de trabalho e do mundo todo em um monitor
certificado para Skype para Business® com uma webcam HD, áudio ajustado por especialistas da
Bang & Olufsen, microfone e colaboração chaves para controlar as chamadas sem um menu na
tela.
Trabalhe confortável
● Encontre a posição mais confortável e produtiva para você, com ajuste de inclinação, altura,
rotação e configurações de até 150 mm de ajuste de altura. Use a rotação com articulação para
personalizar as visualizações de retrato ou paisagem ao usar várias telas.1
Quebre os limites
● Expanda sua produtividade com visualizações sem interrupção de uma ou várias telas com uma
microborda de 3 lados e suporte a arrays praticamente perfeitos.1 Obtenha visuais nítidos de
qualquer ângulo na tela com resolução de 1920 x 1080 Full HD2 de 23,8".
Recursos
●

Personalize a sua configuração combinando seu monitor com um acessório HP projetado para
UCC, incluindo fones de ouvido com e sem fio, um telefone alto-falante e teclados com
colaboração dedicada chaves.

●

Monte seu HP Desktop Mini PC ou selecione Thin Client ou Chromebox diretamente no suporte
em coluna, usando o suporte para montagem de PC HP B300 (opcional).

●

Conecte-se às telas e dispositivos que você mais usa com uma variedade de portas integradas
diretamente na tela.

●

Reduza o consumo de energia e ajude a reduzir os custos com uma tela de baixo teor de
halogênio, certificação ENERGY STAR® e registro EPEAT® Gold, que atende aos critérios TCO
Certified Edge com 85% de plástico reciclado pós-consumo.

●

Deixe a tela do seu jeito de trabalhar, com o software HP Display Assistant, que permite o
particionamento de tela e ajuda a impedir roubos apagando um monitor que seja desconectado
sem aprovação.

●

Fique tranquilo, pois o seu investimento em TI conta com o suporte de uma garantia limitada
padrão de três anos. Para estender sua proteção, selecione um serviço HP Care opcional.
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Monitor HP EliteDisplay E243m de 23,8 polegadas Tabela de especificações

Tamanho da tela
(diagonal)

60,45 cm (23,8")

Tipo do visor

IPS com iluminação por LED

Área Ativa do Painel

20.75 x 11.67 in; 52,7 x 29,64 cm

Ângulo de visualização

178° horizontal; 178° vertical

Brilho

250 cd/m² 1

Relação de contraste

1000:1 estático; 10000000:1 dinâmico 1

Tempo de resposta

5 ms ligado/desligado 1

Relação largura-altura

16:9

Resolução nativa

FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Resoluções admitidas

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

Características do visor

Antirreflexo; Painel BrightView; IPS (In plane switching); Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controles na tela; Plug and Play; Antiestático; Baixa
distorção; Rotação em pivô

Controles do usuário

Brilho; Controle de cor; Contraste; Sair; Controle de imagem; Informações; Controle de entrada; Idioma; Gerenciamento; Menu; Menos ("-"); OK; Mais ("+");
Controle de energia

Sinal de entrada

1 DisplayPort™ 1.2 (com suporte a HDCP); 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (com suporte a HDCP);

Portas e conectores

3 USB 3.0 (uma upstream, duas downstream) 1

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energia

45 W (máximo), 30 W (típico), 0,5 W (estado de espera)

Dimensões com o
suporte (L × P × A)

21.21 x 8.43 x 20.22 in
53,88 x 21,4 x 51,37 cm

Dimensões sem o
suporte (L × P × A)

21,21 x 1,82 x 13,67 pol.
53,88 x 4,63 x 34,72 cm

Peso

14,55 lb.
6.6 kg
Com suporte

Funcionalidades
ergonômicas

Inclinação: -5 a +23°; Rotação: ±45°; Rotação em pivô: 90°; Altura: 150 mm

Ambiental

Vidro do monitor sem arsênio; Iluminação do monitor sem mercúrio; Baixo teor de halogênio 2

Conformidade com
standards de eficiência
energética

Certificação ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Conteúdo da caixa

Monitor; Cabo de alimentação CA; Cabo USB (Type A macho para Type B macho); Cabo VGA; CD (inclui manual do usuário, garantia, drivers); Folheto de
configuração rápida; HP Display Assistant; Cabo DisplayPort™ 1.2

Veja avisos legais de isenção de responsabilidade importantes na última página
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HP Recommended Accessories and services
Alto-falante HP S100

Adicione áudio estéreo rico para selecionar monitores HP ProDisplays, HP EliteDisplays e HP Z 2017 e 20181 sem lotar sua
mesa com o HP S100 Speaker Bar, que cabe perfeitamente debaixo do monitor e se conecta por USB.
Referência: 2LC49AA

Braço para um único monitor
HP

O braço para um único monitor é o acessório de mesa perfeito para sua vida profissional. Elegante e aerodinâmico, o
braço para um único monitor é projetado para complementar a maneira que você trabalha.
Referência: BT861AA

Adaptador gráfico USB HP
UHD

Aumente a produtividade estendendo ou espelhando o desktop em uma tela UHD com o adaptador gráfico HP UHD USB.
Referência: N2U81AA

Kit de trava de segurança
para PC comercial HP v2

Ajude a evitar violações de chassi e proteja o seu PC e o monitor em espaços de trabalho e áreas públicas, com o Kit de
Trava de Segurança para PC Comercial HP v2.
Referência: N3R93AA
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Notas de rodapé de mensagens
Cada monitor vendido separadamente.
Todas as especificações de desempenho representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
Vendido separadamente.
4 HP Desktop Mini PC, Thin Client e Chromebox HP vendidos separadamente e requerem o suporte para montagem de PC HP B300, também vendido separadamente. Veja a compatibilidade do produto nas especificações
rápidas.
5 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos incluem quantidades maiores de halogênio. As peças de serviço obtidas após a compra podem incluir uma quantidade maior de halogênio.
6 Registro EPEAT® onde aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro em seu país. Pesquise usando a palavra-chave "gerador" na loja de opcionais de terceiros da
HP para ver os geradores solares em www.hp.com/go/options.
7 Os HP Care Packs são vendidos separadamente. Os níveis dos serviços e os tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar de acordo com sua localização geográfica. O serviço tem início na data da compra do hardware.
Restrições e limitações se aplicam. Para detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço aplicáveis da HP, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O
cliente pode ter direitos legais adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições HP de serviços ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto
HP.
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Notas de rodapé das especificações técnicas
1
2

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode variar para mais ou para menos.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos incluem quantidades maiores de halogênio. As peças de serviço obtidas após a compra podem incluir uma quantidade maior de halogênio.

Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com
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