
Monitor HP WLED łączy nowoczesny wygląd i ochronę środowiska w
urządzeniu, które stworzono z myślą o zaspokajaniu codziennych
potrzeb biznesowych użytkowników.

Niezwykle cienki monitor WLED HP 2310ei o
przekątnej 58,4 cm (23")
W zieleni będzie Ci do twarzy!

Szczupłość jest w modzie
Monitor WLED LCD HP 2310ei o przekątnej 58,4
cm (23") to jeden z największych i najcieńszych
ekranów HP dla firm. Jest wyposażony w
ekologiczne funkcje i parametry techniczne, które
przynoszą korzyści użytkownikom i środowisku.
Ekologiczne białe diody LED
Monitor 2310ei wyposażono w panel
podświetlany diodami WLED (białymi diodami
LED) o niskim poborze mocy, które mają wiele
zalet. Po pierwsze, ekrany WLED nie zawierają
rtęci, więc nie budzą kontrowersji związanych z
zastosowaniem tej substancji. Po drugie, diody
WLED zużywają zwykle mniej prądu niż
rozwiązania CCFL. Dzięki temu można
ograniczyć zużycie energii. Poza tym diody WLED
to ciała stałe, są więc trwałe i bardziej odporne
na uszkodzenia spowodowane przez wstrząsy
zewnętrzne niż lampy CCFL.
Innowacje HP pomagają zrobić wrażenie
Monitor HP 2310ei zdobył też następujące
certyfikaty: • Certyfikat ENERGY STAR® 5.0
oznacza, że wyświetlacz zużywa o 25–60%
mniej prądu niż modele standardowe • Ocena
Gold w teście EPEAT® gwarantuje, że inwestycja
użytkownika spełnia najwyższe wymagania
w dziedzinie ochrony środowiska • Certyfikat
TCO 5.0 dla wyświetlaczy potwierdza, że monitor
spełnia najsurowsze wymogi w zakresie ochrony
środowiska, jakości obrazu i bezpieczeństwa
użytkowników

Nowoczesna i wydajna technologia
Monitor oferuje następujące funkcje techniczne: •
Ekran o użytecznym rozmiarze (przekątna)
58,4 cm (23”) umożliwia jednoczesne korzystanie
z wielu aplikacji • Wyjątkowo cienki monitor
zwalnia cenne miejsce na biurku • Współczynnik
kształtu obrazu 16:9 i rozdzielczość Full HD 1

(1920x1080) zapewniają żywe obrazy •
Imponujący dynamiczny współczynnik obrazu
8 000 000:1 2 pozwala uzyskać głębszą czerń,
jaśniejszą biel i subtelne kolory • Technologia
BrightView minimalizuje odblask, co zapewnia
lepszą czytelność bez ograniczania kontrastu •
Szeroki kąt widzenia 170° w poziomie ułatwia
wspólne korzystanie z ekranu z innymi
użytkownikami • Zaawansowane opcje połączeń
typu Plug & Play, w tym złącza DVI i DisplayPort,
umożliwiają obsługę cyfrowego wideo
Wsparcie, na które można liczyć
Monitor HP 2310ei jest objęty roczną
ograniczoną gwarancją. Dodatkową ochronę
zapewnia szeroka gama opcjonalnych,
rozszerzonych planów obsługi serwisowej (różnią
się one w zależności od regionu).
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DANE TECHNICZNE

1 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości

2 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP, rzeczywiste parametry mogą się różnić
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Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors

Typ panelu Panoramiczna aktywna matryca TFT

Widoczny obszar obrazu Ekran panoramiczny 58,4 cm (23")

Kąt podglądu 170° w poziomie; 160° w pionie

Jasność 300 cd/m²

Współczynnik kontrastu 1000:1

Poziom reakcji 5 ms

Rozdzielczość własna 1920 x 1080

Sygnał wejściowy DVI-D; DisplayPort

Moc wyjściowa 100–240 V, 50 lub 63 Hz

Zużycie energii Maks. 28 W, typowo 22 W, oczekiwanie<2 W

Wymiary z podstawą:55,8 x 14,9 x 41,8 cm
z podstawą:34,9 x 3,6 x 55,8 cm

Waga 4,3 kgz podstawą

Ergonomia Pochylenie: od -5 do 25 stopni; Obrót: +/- 180 stopni

Ochrona środowiska Temperatura pracy:od 5° do 35°C; Wilgotność podczas pracy:Wilgotność wzgl. 20–80%

Certyfikaty i zgodność z przepisami Certyfikat TCO 5.0 dla wyświetlaczy, zgodność z wytycznymi ISO 13406-2 VDT, zgodność z wymogami CISPR, zgodność z normą VCCI, zgodność z
wymogami MIC (Korea), CSA, zgodność z australijską normą ACA, certyfikat GS Mark, zgodność z normą TUV, znak CE, zgodność z normą FCC, certyfikat
Microsoft® Windows® (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista® Premium i Windows 7), ocena Gold w teście EPEAT®

Gwarancja Standardowa roczna ograniczona gwarancja HP na części i robociznę (1/1/0). Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi

Karta graficzna USB
HP

HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie),
które stanowią dopełnienie monitora i usprawniają korzystanie z komputera.
Niewielki adapter HP USB Graphics Adapter umożliwia podłączenie nawet
6 monitorów oraz zwiększenie produktywności i wielozadaniowości dzięki
obsłudze wielu aplikacji jednocześnie. Za pomocą jednego adaptera
można połączyć notebook lub komputer biurkowy z drugim monitorem, a
stosując kilka adapterów, można połączyć kilka monitorów.

Numer produktu: NL571AA

Zamek HP Business PC
Security Lock

To wygodne urządzenie chroni pokrywę obudowy komputera stacjonarnego
przed otwarciem, a jednocześnie pozwala przymocować komputer do
punktu zaczepienia. Stalowy, zapętlony kabel uniemożliwia odłączenie
klawiatury, monitora i urządzeń peryferyjnych przez niepowołaną osobę.

Numer produktu: PV606AA

Zestaw kabli HP
DisplayPort

Możliwość połączenia złącza DisplayPort w komputerze biurkowym HP dla
firm ze złączem DisplayPort w monitorze.

Numer produktu: VN567AA

Pomoc techniczna do
sprzętu w następnym
dniu roboczym, 3 lata

Dla produktu HP obowiązuje oferta łatwej w zakupie i łatwej w użyciu
usługi naprawy sprzętu w miejscu instalacji.

Numer produktu: U8320E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions


