
Datablad

HP EliteDisplay E243m bildskärm på
60,45 cm (23,8 tum)
En verkligt modern affärssamarbetspartner

Koppla upp dig och samarbeta
bekvämt med HP EliteDisplay-
skärmen E243m på 60,45 cm (23,8
tum). Den är Skype for Business®-
certifierad för optimala bild- och
ljudupplevelser mellan skärmarna och
har en tresidig supertunn ram för
sömlös ihopkoppling av flera
bildskärmar . Ergonomin kan justeras
på fyra sätt.

Avancerade kommunikationsverktyg med en enda knapptryckning

Håll möten online med kollegor över hela kontoret och över hela världen på en Skype for Business®-certifierad
bildskärm med en HD-webbkamera, expertljud från Bang & Olufsen, mikrofon och samarbetstangenter för att
styra samtal utan skärmmeny.

Arbeta bekvämt

Hitta din bekvämaste, mest produktiva ställning, med justerbar lutning och vridning, och inställningar för
höjdjustering upp till 150 mm. Använd pivotrotation för att anpassa stående eller liggande vyer när du använder
flera bildskärmar.

Överskrid gränserna

Utöka din produktivitet med oavbrutna vyer av en skärm eller flera med en tresidig supertunn ram som stöder
praktiskt taget sömlösa system.  Få skarpa bilder från alla vinklar på 60,45 cm (23,8 tum) IPS-bildskärmen med
1920 x 1080 Full HD-upplösning .

Höjdpunkter

Anpassa din konfiguration genom att kombinera din bildskärm med ett HP-tillbehör som utformats för UCC,
inklusive trådbundna och trådlösa headset, en högtalartelefon och tangentbord med dedikerade
samarbetstangenter.

Montera din kompatibla HP Desktop Mini-dator eller välj tunn klient eller Chromebox direkt på pelarstativet med
hjälp av det valfria HP B300-datormonteringsfästet.

Anslut till de bildskärmar och enheter som du använder mest med en uppsättning integrerade portar direkt på
bildskärmen.

Reducera elkonsumtionen och sänk kostnaderna med en ENERGY STAR®-certifierad, EPEAT® 2019-registrerad
bildskärm med låg halogenhalt, som uppfyller TCO Certified Edge-kraven med 85 % återvunnen plast.

Utforma skärmen för ditt sätt att arbeta med HP Display Assistant-programvaran, som möjliggör skärmdelning
och hjälper till att förhindra stöld genom att dämpa bildskärmen om den kopplas bort utan ditt godkännande.

Du kan vara trygg eftersom din IT-investering har tre års begränsad standardgaranti. Utöka skyddet genom att
lägga till en HP Care-tjänst som tillval.
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HP EliteDisplay E243m bildskärm på 60,45 cm (23,8 tum) Specifikationstabell

Bildskärmstyp IPS m LED-belysning

Ljusstyrka 250 cd/m²

Bildkvot 1000:1 statiskt; 10000000:1 dynamiskt

Svarskvot 5 ms på/av

Produktens färg Svart och silver

Höjd-bredd-förhållande 16:9

Inbyggd upplösning FHD (1920 x 1080 vid 60 Hz)

Upplösningar som stöds
1920 x 1080; 1680 x 1050; 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

Skärmegenskaper
Antireflexbehandlad; BrightView-panel; IPS-teknik (In-plane switching); Språkval; LED-bakgrundsbelysning;
Kontroller på skärmen; Plug and play; Antistatisk; Låg ljusdiffusion; Pivotrotation

Användarkontroller
Ljusstyrka; Färgkontroll; Kontrast; Avsluta; Bildkontroll; Information; Inmatningskontroll; Språk;
Administration; Meny; Minus (”-”); OK; Plus (”+”); Strömkontroll

Insignal 1 DisplayPort™ 1.2 (med stöd för HDCP); 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (med stöd för HDCP)

Bildskärmsstorlek (diagonalt) 60,45 cm (23,8 tum)

Portar och anslutningar 3 USB 3.0 (en uppströms, två nedströms)

Kamera Inbyggd 720p HD-webbkamera med dubbla digitala mikrofoner

Miljö
Drifttemperatur: 5 till 35 °C; 
Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet; 

Strömförsörjning Inspänning: 100 till 240 V~

Strömförbrukning 45 W (max), 30 W (standard), 0,5 W (vänteläge)

Yttermått 53,88 x 4,63 x 34,72 cm (Utan stativ)

Vikt 6,6 kg (med stativ)

Fysiska säkerhetsfunktioner Redo för säkerhetslåsning (lås säljs separat)

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019-registrerad

Certifiering och regelefterlevnad

MEPS i Australien och Nya Zeeland; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; cTUVus; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC;
KCC; Microsoft WHQL-certifiering (Windows 10, Windows 8 och Windows 7); NOM; PSB; RCM; SEPA; S-märkt;
SmartWay Transport Partnership (NA); TUV LBL; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS i Vietnam; WEEE; ISC; Skype for
Business-certifierad

Specifikationer för omgivning Arsenikfritt bildskärmsglas; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; Låg halogenhalt

Medföljer DisplayPort™ 1.2-kabel; HDMI-kabel; VGA-kabel; Bildskärm; Strömkabel; Snabbinstallationsanvisningar

Garanti 3 års begränsad garanti inklusive 3 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.
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HP EliteDisplay E243m bildskärm på 60,45 cm (23,8 tum)

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP B300 PC-monteringsfäste

Anpassa en sammantaget bättre lösning med HP B300-datormonteringsfästet som gör att du
kan ansluta din HP arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalda HP Thin Client
direkt bakom valda 2017 och 2018 HP EliteDisplay-skärmar och HP Z-skärmar.  Anpassa en
sammantaget bättre lösning med HP B300-datormonteringsfästet som gör att du kan ansluta
din HP arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalda HP Thin Client direkt
bakom valda 2017 och 2018 HP EliteDisplay-skärmar och HP Z-skärmar.
Produktnummer: 2DW53AA

HP 5 års hårdvarusupport nästa
arbetsdag på platsen för
standardskärm

Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om
problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: U7935E
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HP EliteDisplay E243m bildskärm på 60,45 cm (23,8 tum)

Fotnoter om meddelandetjänster

 Varje bildskärm säljs separat.
 Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
Säljs separat.
 HP Desktop Mini-dator, tunn klient och Chromebox säljs separat och kräver HP B300-datormonteringsfästet, som också säljs separat. Se bildskärmens specifikationer angående kompatibilitet.
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.
 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid maskinvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer

information finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HP:s tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med
gällande lokala lagar, och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din HP-produkt.
 

Fotnoter med tekniska specifikationer

 Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel
eller utelämnad information i detta dokument. EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. Se HPs butik
för 3:epartsalternativ för solenergitillbehör på www.hp.com/go/options.
 
ENERGY STAR® och ENERGY STAR®-logotypen är registrerade varumärken som tillhör United States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken
som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder.
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