גיליון נתונים

צג ,HP EliteDisplay E243p Sure View
 23.8אינץ'

שתף את המרחב שלך ,לא את המסך

עזור להגן על נתוני המסך שלך באופן מיידי
עם צג HP EliteDisplay E243p Sure
 .Viewזהו הצג הראשון שלנו בגודל 23.8
אינץ' באלכסון עם מסך פרטיות משולב
שנועד להגן על תוכן רגיש מפני עיניים
סקרניות.

הגן על המסך בנגיעה אחת
צור פרטיות באופן מיידי בשטחי עבודה פתוחים תוך הרתעה מפריצה חזותית באמצעות טכנולוגיית HP Sure View
 Gen3המובנית 2.ללא תוספים ,ללא תחליפים ,ללא דאגות.

מתוכנן לגמישות פונקציונלית
מוזמן להתנסות בתחכום המעשי של תכנון מלוטש עם הפנים לעתיד ,אשר גם מעניק לך נוחות עם ארבע אפשרות
כוונון – הטיה ,תנועה בציר של הראש ,סיבוב והתאמת גובה של עד  150מ"מ.

הבחן בכל פרט
הסתר את המסך שלך מעוברים ושבים תוך שאתה ממשיך ליהנות מרזולוציית  FHDחדה של  1920 x 1080עבור
התוכן ,התמונות והווידאו שלך .מוזמן ליהנות משיפור בפרודוקטיביות עם מערך תצוגות 3שנראה כמעט ללא תפרים עם
מסגרת  micro-edgeבשלושה צדדים.

כולל

חבר בקלות את ההתקנים שמקלים על חייך עם מגוון של יציאות מובנות בצג עצמו ,כולל  USB 3.0 ,HDMI ,VGAו-
™.DisplayPort
תן למרחב העבודה שלך עוד מרחב .צור פרופיל מלוטש יותר ודק יותר על-ידי הרכבת מחשב שולחני  HP Miniתואם,
לקוח  Thin Clientאו  Chromeboxישירות על המעמד באמצעות זרוע הרכבה אופציונלית למחשב .HP B300
התאם אישית את הסביבה שלך עם אביזרים אופציונליים של  .HPהרם את הצג משולחן העבודה עם זרוע HP Single
 ,Armהקם מערך תצוגות עם מתאם גרפי  USBשל  ,HPאו הוסף שמע חסכוני בשטח מתחת למסגרת הצג עם HP S100
.Speaker Bar
נהל את המסך בעזרת  .HP Display Assistantשנה במהירות את גודל המחיצות שעל המסך לעבודה באזורים נפרדים
של המסך; מסייע להרתעה מפני גניבה על ידי עמעום תצוגה שנותקה ללא אישור.
יעילות אנרגטית וקיימות סביבתית מובנות בתכנון שלנו שהוא דל בהלוגן ,בעל אישור ® ,ENERGY STARובעל רישום
 ,EPEAT® Goldואשר עומד בדרישות .TCO Certied Edge
אנו במרחק של שיחה או לחיצה אחת בלבד .תוכל להיות סמוך ובטוח שההשקעה שלך ב IT-מגובה באחריות המוגבלת
הסטנדרטית שלנו לשלוש שנים.
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צג  23.8 ,HP EliteDisplay E243p Sure Viewאינץ' טבלת מפרטים

סוג תצוגה

גודל תצוגה )באלכסון(
זווית צפייה
בהירות
יחס ניגודיות
יחס תגובה
צבע מוצר
יחס רוחב-גובה
רזולוציה טבעית

רזולוציות נתמכות
מאפייני תצוגה
פקדים למשתמש
אות קלט
יציאות ומחברים

סביבתי
חשמל
צריכת מתח
ממדים
משקל
מאפיינים ארגונומיים
מאפייני אבטחה פיזיים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אישור ותאימות
מפרטים סביבתיים
תכולת האריזה
אחריות

 IPSעם תאורת  LEDאחורית

 60.45ס"מ )"(23.8
 178°אופקי;  178°אנכי5
cd/m²1,4 260
 1,000:1סטטי;  50,00000:1דינמי1
 14אלפיות השניה  -אפור לאפור1
שחור וכסוף

16:91
 1,920 x 1,080) FHDב 60-הרץ(
640 ;1080 x 1920 ;1050 x 1680 ;900 x 1600 ;900 x 1440 ;800 x 1280 ;768 x 1280 ;720 x 1280 ;1024 x 1280
600 x 800 ;400 x 720 ;480 x
ציפוי נגד בוהק; אנטי-סטטי; מסך  ;BrightViewטכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים
על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעל; מתג מצב פרטיות
בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; בקרת הזנה; שפה; ניהול; תפריט; מינוס; אישור; פלוס; בקרת מתח
יציאת ) DisplayPort™ 1.2עם תמיכת  ;(HDCPיציאת ) HDMI 1.4עם תמיכת  ;(HDCPיציאת VGA
 3יציאות ) USB 3.0יציאת  2 ,upstreamיציאות 1(downstream
טמפרטורה בהפעלה 5 :עד  35°צלזיוס; לחות בהפעלה 20 :עד  80לחות יחסית
מתח כניסה  100עד  240וולט AC
 55ואט )מרבי( 50 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(
 27.3 x 40 x 62ס"מ )ללא מעמד(.
 5.8ק"ג )עם מעמד(.
סיבוב על ציר ;90° :סיבוב ;±45° :הטיה -5 :עד +22°
מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה3

קיבל אישור ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
 MEPSאוסטרליה  -ניו זילנד; KC; ;BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307
 VCCI; MEPS ;UL ;TUV-S ;KCC; NOM; SEPAוייטנאם; ISC ;WEEE
צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן; תאורת תצוגה אחורית ללא כספית2
כבל מתח  ;ACכבל ™ ;DisplayPortתיעוד; כבל  ;HDMIכבל VGA
אחריות מוגבלת למשך  3שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ,עבודה ,ושירות ביום העבודה הבא באתר הלקוח .התנאים
וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור .בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(

תמיכת של  HPבחומרה של צג באתר
הלקוח ,ביום העבודה הבא ,למשך  5שנים

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן
המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק.
מק"טU7935E :
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הערות שוליים להעברת הודעות
 2פונקציות  HP Sure Viewבכיוון תצוגה לרוחב.
 3כל צג נמכר בנפרד.
 4מחשב שולחני  ,HP Miniלקוח  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.
 5לרכישה בנפרד
 6ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 7בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום במדינה/אזור שלך .חפש אחר מילת המפתח  generatorלמציאת אביזרים מחוללי חשמל סולארי בחנות לאפשרויות צד שלישי של HP
בכתובת .www.hp.com/go/options
 8חבילות  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.

הערות שוליים למפרטים 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.
 3מנעול נמכר בנפרד.
 4מצב שיתוף ;260 cd/m² :מצב פרטיות.180 cd/m² :
 5מצב שיתוף 178° :אנכית 178° ,אופקית; מצב פרטיות 178° :אנכית 80° ,אופקית;
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