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23,8-palčni priklopni monitor HP23,8-palčni priklopni monitor HP
EliteDisplay E243dEliteDisplay E243d
Dotik za takojšen delovni prostorDotik za takojšen delovni prostor

Z nemoteno povezavo USB-C™ ,
omrežjem in povezljivostjo
pripomočkov ter pojavno spletno
kamero HD na 23,8-palčnem
priklopnem monitorju HP EliteDisplay
E243d, našem najnaprednejšem 23,8-
palčnem priklopnem monitorju, kar
najbolje izkoristite svoje namizje.

Največja učinkovitost v sodobnem, minimalističnem oblikovanjuNajvečja učinkovitost v sodobnem, minimalističnem oblikovanju

Ustvarite poveljniški center z zaslonom in vgrajeno priklopno postajo, ki sta pripravljena, da poganjata vaš
delovni prostor takoj, ko ju priklopite. Napajajte prenosni računalnik in pošiljajte ter sprejemajte
videoposnetke prek priključka USB-C™ brez gonilnikov  Žično omrežje povežite prek priključka RJ-45.

Nadzorujte svoje okno v svetNadzorujte svoje okno v svet

Z zaslonom FHD IPS z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) in okvirjem z mikro robovi na treh straneh odkrijte
več svojega dela in si zagotovite podporo za tako rekoč brezhibno namestitev. Drugi zaslon  zaporedno
povežite prek enega računalnika z izhodom DisplayPort™.

Razširite svoj pogledRazširite svoj pogled

Drugi zaslon verižno povežite prek enega priključka USB-C™ na računalniku  in z zaslonom z mikro robovi
na treh straneh izkusite tako rekoč brezhibno namestitev dveh zaslonov.

Pustite svoje naprave USB povezane v enega od štirih priključkov USB 3.0 in prihranite čas ter dostopajte do
omrežja prek priključka RJ-45. Z izhodnimi priključki VGA, HDMI in DisplayPort™ si zagotovite združljivost s
starejšimi povezavami.
Delajte udobno s prilagodljivimi nastavitvami nagiba, višine in zasuka. S stranskim nagibom lahko priročno
prilagodite pokončno ali ležečo postavitev.
S preprosto in čisto namizno rešitvijo lahko naredite še več. Namizni računalnik HP EliteDesk Mini priključite
neposredno za zaslon in ga napajajte prek povezave USB-C™.
Prilagodite zaslon svojemu načinu dela s programsko opremo HP Display Assistant, ki omogoča razdelitev
zaslona, z zatemnitvijo zaslona, ki je izključen brez odobritve, pa pomaga tudi preprečevati krajo.
Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno
garancijo.
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23,8-palčni priklopni monitor HP EliteDisplay E243d Tabela specifikacij23,8-palčni priklopni monitor HP EliteDisplay E243d Tabela specifikacij

Vrsta prikazaVrsta prikaza IPS z osvetlitvijo LED od zadaj

Velikost zaslona (diagonala)Velikost zaslona (diagonala) 60,45 cm (23,8 palca)

Kot gledanjaKot gledanja 178° vodoravno; 178° navpično

SvetlostSvetlost 250 cd/m²

Kontrastno razmerjeKontrastno razmerje Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 1

Razmerje odzivovRazmerje odzivov 7 ms (iz sive v sivo)

Barva izdelkaBarva izdelka Asteroidno črn okvir in temno črno stojalo

Razmerje širine/višineRazmerje širine/višine 16 : 09

Privzeta ločljivostPrivzeta ločljivost FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Podprte ločljivostiPodprte ločljivosti 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640
x 480; 720 x 400; 800 x 600

Funkcije zaslonaFunkcije zaslona
Zaščita proti bleščanju; zaščita proti statični elektriki; zaslon BrightView; tehnologija IPS (In plane switching);
izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; nizka pojavnost šumov; zaslonski kontrolniki; stranski nagib; Plug and
Play; uporabniško nastavljiv

Nadzor uporabnikaNadzor uporabnika Svetlost; upravljanje barv; kontrast; izhod; upravljanje slike; informacije; vhodni vir; jezik; upravljanje; meni;
vklop/izklop; izbira gostitelja USB

Vhodni signalVhodni signal
1 priključek HDMI 1.4; 1 priključek VGA; 1 priključek USB Type-C™ (izmenični način DisplayPort™ 1.2, napajanje
do 65 W); 1 priključek USB Type-B
(s podporo za HDCP za USB-C™ in HDMI)

Vrata in priključkiVrata in priključki 1 vhod za zvok; 1 izhod za slušalke; 1 priključek RJ-45; 1 priključek USB 3.1 (hitro polnjenje, napajanje do 7,5
W); 3 priključki USB 3.1 (napajanje do 4,5 W); 1 izhodni priključek DisplayPort™ 1.2

FotoaparatFotoaparat Vgrajeni zaslon z ločljivostjo HD 720p z mikrofonom z dvojnim poljem in osvetlitvijo LED

Okolju prijaznoOkolju prijazno Delovna temperatura: od 5 do 35°C; Vlažnost zraka pri uporabi: od 20 do 80 % brez kondenziranja

NapajanjeNapajanje Vhodna napetost od 100 do 240 voltov izmeničnega toka

Poraba energijePoraba energije 155 W (največ), 38 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti)

MereMere 53,88 x 4,535 x 32,19 cm (Brez stojala.)

TežaTeža 6,2 kg (S stojalom.)

Ergonomske funkcijeErgonomske funkcije vodoravni zasuk: ±45°; nagib: od -5 do +23°; stranski nagib: 90°

Fizične varovalne funkcijeFizične varovalne funkcije Pripravljen za uporabo ključavnice

Certifikat in skladnostCertifikat in skladnost

MEPS (Avstralija, Nova Zelandija); BSMI; BSMI AS/NZS 3548 za razred B; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES;
ISO 9241-307; KC; KCC; potrdilo Microsoft WHQL (v sistemih Windows 10, Windows 8.1 in Windows 7); NOM;
PSB; SmartWay Transport Partnership (Severna Amerika); TUV-S; UL; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; nizka
raven modre svetlobe; kitajska energijska nalepka (CEL) ravni 3

Tehnični podatki o okoljuTehnični podatki o okolju Steklo zaslona brez arzena; nizka vsebnost halogenih snovi; osvetlitev monitorja od zadaj brez živega srebra;

Vsebina škatleVsebina škatle Električni kabel; dokumentacija; kabel HDMI; kabel USB Type-C™; kabel iz USB Type-A v B; kabel DC-DC; ključek
s priključkom za enosmerni tok; zunanji napajalnik; QSP; obvestilo o izdelku
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23,8-palčni priklopni monitor HP EliteDisplay E243d23,8-palčni priklopni monitor HP EliteDisplay E243d

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

Montažni nosilec za računalnike HPMontažni nosilec za računalnike HP
B300B300

Že izboljšano rešitev lahko prilagodite s HP-jevim montažnim nosilcem za računalnike HP
B300, ki omogoča, da namestite delovno postajo HP, namizni mini računalnik HP, HP
Chromebox ali izbrane lahke odjemalce HP neposredno za izbrane zaslone HP Elite in HP Z
2017 in 2018.  Že izboljšano rešitev lahko prilagodite s HP-jevim montažnim nosilcem za
računalnike HP B300, ki omogoča, da namestite delovno postajo HP, namizni mini računalnik
HP, HP Chromebox ali izbrane lahke odjemalce HP neposredno za izbrane zaslone HP Elite in
HP Z 2017 in 2018.
Številka izdelka: 2DW53AAŠtevilka izdelka: 2DW53AA

HP S100 Speaker BarHP S100 Speaker Bar

Na izbrane zaslone HP Pro, HP Elite in HP Z letnikov 2017 ter 2018  lahko s komponento HP
S100 Speaker Bar, ki se natančno prilega pod glavo zaslona in poveže prek priključka USB,
dodate bogat stereo zvok in poskrbite, da na mizi ne bo preveč stvari. Na izbrane zaslone HP
Pro, HP Elite in HP Z letnikov 2017 ter 2018  lahko s komponento HP S100 Speaker Bar, ki se
natančno prilega pod glavo zaslona in poveže prek priključka USB, dodate bogat stereo zvok in
poskrbite, da na mizi ne bo preveč stvari.
Številka izdelka: 2LC49AAŠtevilka izdelka: 2LC49AA

Komplet kablov HP DisplayPortKomplet kablov HP DisplayPort
Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem računalniku HP v priključek
DisplayPort na monitorju. Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem
računalniku HP v priključek DisplayPort na monitorju.
Številka izdelka: VN567AAŠtevilka izdelka: VN567AA

HP-jeva 5-letna podpora za storitevHP-jeva 5-letna podpora za storitev
popravila monitorja na krajupopravila monitorja na kraju
uporabe z izvedbo naslednji delovniuporabe z izvedbo naslednji delovni
dandan

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji
delovni dan, ki ga opravi pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.
Številka izdelka: U7935EŠtevilka izdelka: U7935E
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23,8-palčni priklopni monitor HP EliteDisplay E243d23,8-palčni priklopni monitor HP EliteDisplay E243d

Opombe k sporočilomOpombe k sporočilom

 Za predvajanje videa prek priključka USB-C™ potrebujete računalnik z izmeničnim načinom USB-C™ DisplayPort™ ali Thunderbolt™. Prek priključka USB-C™ je zagotovljeno napajanje do 65 vatov. Za natančne tehnične podatke glejte
razdelek »Izhodna moč« v dokumentu s kratkimi tehničnimi podatki izdelka; računalnik mora biti združljiv z izhodno močjo zaslona.
 Dodatni zasloni so naprodaj ločeno.
 Potreben je internetni dostop, ki ga kupite posebej.
 Dodaten zaslon je naprodaj ločeno. Izvorni računalnik mora imeti priključek USB-C™ ali USB-A. Povezava računalnika z zaslonom prek priključka USB-C™ zagotavlja podporo za največ 65-vatno napajanje. Povezava USB-A zahteva, da izvorni

računalnik zagotavlja podporo za DisplayLink. Združljivost prek povezav DisplayPort™, VGA ali HDMI ni zagotovljena.
 Namizni računalnik HP EliteDesk Mini, ki je naprodaj ločeno, mora imeti priključek USB-C™. Potreben je montažni nosilec HP B300 PC za monitorje, ki je naprodaj ločeno.
 Prek priključka USB-C™ je zagotovljeno napajanje do 65 vatov.

Opombe k tehničnim podatkomOpombe k tehničnim podatkom

 Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.
 Ključavnica je naprodaj ločeno.
 1 priključek USB Type-C™ s podporo za HDCP.
 Za prehod napajanja v priključek USB Type-C™ ali priključek DC OUT priklopite samo en gostiteljski računalnik. Priključitev dveh gostiteljskih računalnikov v 23,8-palčni priklopni monitor HP EliteDisplay E243d lahko povzroči zaustavitev

sistema in prekinitev napajanja ter lahko zahteva vklop in izklop izmeničnega napajanja monitorja.

Prijavite se za posodobitvePrijavite se za posodobitve  www.hp.com/go/getupdatedwww.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih
izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
 
USB Type-C™ in USB-C™ sta blagovni znamki zveze USB Implementers Forum. DisplayPort™ in logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki v lasti zveze VESA® (Video Electronics Standards
Association) v ZDA in drugih državah. Thunderbolt je blagovna znamka družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in/ali drugih državah.
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