
Adatlap

HP EliteDisplay E202 50,8 cm-es (20 hüvelykes)
monitor

Költséghatékonyság, első osztályú teljesítmény és kényelem.

Kényelembe helyezheti magát, és
hatékonyan dolgozhat a
megfizethető, könnyen üzembe
helyezhető HP EliteDisplay E202
50,8 cm-es (20 hüvelykes)
monitorral. A HD+ IPS kijelző
Windows 10 tanúsítvánnyal
rendelkezik, továbbá kiváló
ergonomikus állíthatóságot és
éles, tiszta színeket biztosít.

Az ördög a részletekben rejlik.
● A 178 fokos, nagy látószögű IPS technológiának köszönhetően bemutathatja és megoszthatja projektjeit a
szobában lévő kollégáival. Szem előtt tarthatja munkáját az óriási, 50,8 cm (20 hüvelyk) képátlójú képernyőn, és
az 1600 x 9001 HD+ felbontás színeit és tisztaságát élvezheti minden tartalomnál.

Állítsa be igénye szerint.
● A döntési és elforgatási lehetőségeknek és a kivételesen nagy, 150 milliméteres tartományban állítható
magasságnak köszönhetően a legkényelmesebb helyzetben dolgozhat. A tengely elforgathatóságának
köszönhetően álló vagy fekvő módban is használhatja a monitort.

Portok az összes perifériához.
● A HDMI-, DisplayPort- és VGA-bemenetek segítségével számos számítógépet és egyéb eszközt csatlakoztathat.
A beépített USB-hub segítségével a gyakran használt eszközök mindig kéznél vannak a képernyőre csatlakozó
USB-kapcsolatokon keresztül.

Szolgáltatások
● A HP asztali miniszámítógépet, a HP Chromebox eszközt és a meghatározott HP vékonyklienseket közvetlenül a
kijelző mögé csatlakoztathatja.2 A beépített tápellátási és kábelrendező funkciókkal rendezetten tarthatja
munkaterületét.

● A kijelzőt a számítógépéhez vagy a noteszgépéhez csatlakoztatva a Windows 10 minden szolgáltatását
élvezheti.

● Az intelligens és energiatakarékos, ENERGY STAR® minősítésű, EPEAT® Gold besorolású3 készülék 85%-ban
felhasználás után újrahasznosított műanyagokat tartalmaz, így a TCO Certified Edge követelményeinek is
megfelel.

● A HP Display Assistant szoftver segítségével saját munkaigényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét.
● Teljes, testre szabható megoldás HP-kiegészítőkkel4. A hangot a HP Speaker Bar szolgáltatja, a HP Single Arm
kar az asztal fölé emeli a kijelzőt, a HP USB grafikus adapterrel pedig akár többmonitoros5 rendszert is
kialakíthat.

● Az opcionális HP Care Pack további védelmet jelent befektetésének: három év szerviz- és támogatási
szolgáltatást.5
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HP EliteDisplay E202 50,8 cm-es (20 hüvelykes) monitor Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám M1F41AA; M1F41AS; M1F41AT

Termékszín Fekete és fehér

Képernyőméret (átlós) 50,8 cm (20”)

Képernyő típusa IPS LED-háttérvilágítással

Panel aktív területe 442,8 x 249,075 mm;

Megtekintési szög 178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő 250 cd/m²1

Kontrasztarány 1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus1

Válaszarány 7 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő1

Oldalarány 16:9

Natív felbontás 1600 x 900 60 Hz-en

Támogatott felbontások 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

Megjelenítési jellemzők Csillogásmentes; Képsíkváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Elforgathatóság; Plug and Play; Felhasználó által
programozható

Felhasználói vezérlők Menü; Mínusz („–”)/Információ; Plusz („+”)/Bemeneti vezérlés; OK/Auto; Bekapcsológomb

Bemeneti jel 1 VGA; 1 HDMI (HDCP-támogatással); 1 DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók 3 USB 2.0-csatlakozó (kettő USB-eszközhöz és egy számítógéphez csatlakoztatható)1

Bemeneti táp Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás Panel aktív területe: 442,8 x 249,075 mm; Energiafogyasztási adatok: 33 W (maximális), 22 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1600 x
900 60 Hz-en

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
xMa)

47,9 x 18,9 x 49,33 cm

Méretek állvány nélkül (Szé x
Mé xMa)

47,89 x 4,97 x 29,68 cm

Súly 4,8 kg
(Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok Dönthetőség: –5 és +25° között; Forgathatóság: ±45°; Magasság: 150 mm; Elforgathatóság: 90°

Tanúsítvány ésmegfelelőség TCO Certified Edge; CEL 1. osztály; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10, Windows 8.1 és Windows 7); CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO
9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Vietnam; MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; WEEE; SmartWay Transport
Partnership – csak Észak-Amerika

Környezeti Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány

A doboz tartalma Monitor; Váltóáramú tápkábel; USB-kábel; DisplayPort-kábel; VGA-kábel; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat)

Garancia 3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP EliteDisplay E202 50,8 cm-es (20 hüvelykes) monitor

Tartozékok és szolgáltatások (nemmellékelt)

HP szimpla monitorkar A HP egykaros monitorkar a tökéletes munkahelyi asztali kiegészítő. A karcsú és áramvonalas HP egykaros monitorkar
kiegészíti a munkastílusát.
Termékszám: BT861AA

HP integrált munkaközpont
asztali mini számítógéphez
és vékonyklienshez

Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy
kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő1 és egy HP asztali mini számítógép, HP vékonykliens
vagy HP Chromebox 1 egyesítésével, és kényelmes elülső hozzáférést biztosít minden bemenethez.
Termékszám: G1V61AA

HP UHD USB grafikus
adapter

A számítógép asztalának a HP UHD USB grafikus adapter segítségével egy UHD kijelzőre való tükrözésével növelheti
termelékenységét.
Termékszám: N2U81AA

HP PC monitorrögzítők Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a HP PC monitorrögzítőkkel, amelyekkel a HP mini asztali
számítógépet, a HP Chromebox gépet, illetve a meghatározott HP vékonyklienseket közvetlenül az adott HP Z Display és
EliteDisplay kijelzők mögé csatlakoztathatja.
Termékszám: N6N00AA

HP LCD hangszóró Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő
sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.
Termékszám: NQ576AA

HP 5 éves, normál, egy
munkanapon belüli,
helyszíni hardvertámogatás
monitorokhoz

A HP helyszíni hardvertámogatási szolgáltatás kiváló minőségű távoli és helyszíni támogatást nyújt a hatálya alá tartozó
hardvereszközökre vonatkozóan, ezzel elősegítve a termékek üzemidejének javulását.
Termékszám: U7935E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1 Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
2Külön megvásárolható HP PC monitorrögzítők szükségesek hozzá. A PC- és vékonykliens-kompatibilitásra vonatkozó adatokat a QuickSpecs dokumentumban találja.
3EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.
4Külön vásárolhatók meg.
5Külön vásárolható meg. A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszideje földrajzi területenként eltérő lehet. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos
korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP-szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az
ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP-termékhez kapott HP
korlátozott jótállás.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
2 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors

Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat
Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További

információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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