
HP EliteDisplay E201 50,8 cm-es (20
hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású
monitor
Adja meg álmaik ki jelzőjét a vállalakozás legfontosabb munkatársainak. A HP EliteDisplay E201 50,8 cm-s (20 hüvelykes)
LED-es hátsó megvilágítású monitor első osztályú, energiahatékony kivitelezéssel biztosít kiemelkedő ergonomikus
állíthatóságot és kényelmes csatlakoztatási lehetőségeket.

Jobb vizuális élmény, fejlettebb
csatlakoztathatóság
A LED-es hátsó megvilágítású kijelzőn a szöveg és a grafika életteli, ráadásul a
monitor vékony, könnyű és egyszerűen elhelyezhető egy íróasztalon.
A széles látószög révén tiszta képet biztosít, a tartalom pedig az egész nap
során éles és olvasható marad a magas kontrasztarányoknak és a gyors
válaszidőknek köszönhetően.1
Egyszerűen csatlakoztatható az eszközökhöz a kézre eső VGA-, DVI- és
DisplayPort-csatlakozókkal és egy integrált kétportos USB elosztóval.
Az egyik partíción dolgozhat egy dokumentumon, miközben egy táblázatot
tekint meg egy másikon, és az e-mailjeit olvasgatja egy harmadikban—a HP
Display Assistant segítségével mindezt egyszerre. Egy könnyen használható
központi felületen testre szabhatja munkaterületét az átméretezhető
képernyőpartíciókkal.
Az összes csatlakoztatott kijelzőn megnyitott alkalmazás megtekintéséhez
használhatja a HP Display Assistant új, bővített eszköztárát. Csökkentheti a
lopás veszélyét a felhasználó által megadott PIN-kóddal, amely inaktiválja a
monitort, ha jóváhagyás nélkül választják le a számítógépről.

A HP magas fokú térbeli beállítása mellett
kényelembe helyezheti magát
Találja meg a legkényelmesebb pozíciót a munkához, hogy a lendülete egész
nap kitartson. Beállítható dőlésszög, magasság-beállítás, vízszintes és
függőleges forgatási beállítások—a legjobban állítható HP üzleti
kijelzőmodellel megtalálhatja a tökéletes pozíciót.

A környezetterhelés csökkentése
Csökkentheti az áramfogyasztást és a költségeit az intelligens,
energiahatékony, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold2 és TCO tanúsítványokkal
rendelkező kivitelezés révén.
A higanymentes LED-es kijelző-háttérvilágítás, az alacsony halogéntartalmú3

kivitelezés és az arzénmentes4 kijelzőüveg használatával csökkentheti az
ökológiai lábnyomát.

Globális biztosítás
Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését három éves normál jótállás
támogatja. A külön megvásárolható HP Care Pack szolgáltatások5 igénybe
vételével a normál jótállás által biztosított védelmet további lehetőségekkel
bővítheti.
Díjnyertes szolgáltatás és támogatás telefonon vagy online.



HP EliteDisplay E201 50,8 cm-es (20 hüvelykes)
LED-es hátsó megvilágítású monitor

Képernyőméret (átlós) 50,8 cm (20”)

Megtekintési szög 170° vízszintes; 160° függőleges

Fényerő 250 cd/m²

Kontrasztarány 1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus

Válaszidő 5 ms (be/ki)

Natív felbontás 1600 x 900

Oldalarány Széles képernyős (16:9)

Megjelenítési jellemzők Plug and Play; Tükröződéscsökkentő; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek

Bemeneti jel 1 DisplayPort (HDCP-támogatással); 1 DVI-D (HDCP-támogatással); VGA

Bemeneti táp Bemenő feszültség: 90–265 V~

Energiafogyasztás 30 W (maximum), 22 W (jellemző) 0,5 W (készenléti)

Méretek Talppal együtt: 47,28 x 22,89 x 43,48 cm
Talp nélkül: 47,28 x 5,1 x 28,9 cm

Súly 5,2 kg

Ergonómiai tulajdonságok Döntés: - 5° – +30°; Elfordítás: 360°

Környezeti Működési hőmérséklet: 5–35°C
Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítés

Garancia 3 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a következő munkanapra vállalt helyszíni javítás.
A használati feltételek országonként eltérőek. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

1Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
2 EPEAT® Gold ott, ahol a HP kereskedelmi kijelző termékeket regisztrál. A regisztrációs helyzet országonkénti ismertetése a www.epeat.net webhelyen található.
3A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.
4Arzén és annak vegyületei nem voltak kimutathatók az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának (United States Environmental Protection Agency, U.S. EPA) 3052/6010b tesztelési módszereivel az ICP-AES
alapján, 10 milliomodminimális érzékelési szinttel végzett tesztek szerint.
5 A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidői a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának dátumától érvényes. A szolgáltatásra megszorítások és korlátozások
érvényesek. A HP Care Pack szolgáltatások a szervizszerződésekben foglalt normál jótállást további lehetőségekkel bővítik. A HP termékhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához használja a
www.hp.com/go/lookuptool webhelyen található HP Care Pack szolgáltatáskeresési eszközt. További termékspecifikus információk a HP Care Pack szolgáltatásokról: www.hp.com/hps/carepack.

Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait
A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja
meg. További információk: www.hp.com/go/hpfs.

A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk
értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban
rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

További tájékoztatás: www.hp.eu/monitors
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HP EliteDisplay E201 50,8 cm-es (20 hüvelykes)
LED-es hátsó megvilágítású monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

5 éves, következő munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő
munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: U7935E

A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk
értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban
rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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