Datasheet

HP EliteDisplay E202 20-inch (50,8-cm) monitor
Budgetvriendelijke Eliteprestaties en gebruiksgemak.

Werk prettig en productief met de
voordelige, gemakkelijk aan te
sluiten HP EliteDisplay E202
20-inch (50,8-cm) monitor, een
voor Windows 10 gecertificeerd
HD+ IPS-scherm dat ergonomische
instelmogelijkheden en scherpe,
heldere kleuren biedt.

Het zit hem in de details.
● Bekijk en deel projecten met iedereen om u heen dankzij IPS-breedbeeldtechnologie met inkijkhoeken van 178
graden. Uw werk staat haarscherp voor u op het brede 20-inch (50,8-cm) diagonale scherm met 1600 x 900
resolutie1 en scherpe, heldere HD+-kleuren voor al uw materiaal.
Kies een comfortabele positie.
● Werk prettig dankzij kantel- en draaimogelijkheden en een hoogteverstelling van maar liefst 150 mm. Gebruik de
rotatiefunctie om een staande of liggende schermstand te kiezen.
Poorten voor elk randapparaat.
● Sluit pc's en devices naar keuze aan op de HDMI-, DisplayPort- of VGA-ingang. Met de ingebouwde USB-hub kunt
u uw favoriete devices direct via USB op het scherm aansluiten.
Pluspunten
● Bevestig uw HP Desktop Mini, HP Chromebox of geselecteerde HP Thin Client direct achter het scherm.2 Een
geïntegreerde voeding en kabelbeheerfuncties zorgen voor een opgeruimde werkplek.
● Sluit het scherm aan op uw pc of notebook en gebruik alle mogelijkheden van Windows 10.
● Kies een intelligent, energie-efficiënt ontwerp dat ENERGY STAR®-gecertificeerd en EPEAT® Gold-geregistreerd3
is en dat aan de TCO Certified Edge-vereisten voldoet met 85% door consumenten gerecycled plastic.
● Met de HP Display Assistant-software kunt u het scherm geheel naar eigen wens indelen.
● Creëer een complete oplossing met HP accessoires.4 Gebruik de HP luidsprekerbalk voor geluid, de HP arm voor
één monitor als u geen scherm op uw bureau wilt of een HP USB grafische adapter voor configuraties met
meerdere monitoren5.
● U krijgt drie jaar service en support en kunt de bescherming uitbreiden met optionele HP Care Packs.5
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HP EliteDisplay E202 20-inch (50,8-cm) monitor Specificatietabel

Bestelnr.

M1F41AA; M1F41AS; M1F41AT

Productkleur

Zwart-wit

Schermformaat (diagonaal)

50,8 cm (20 inch)

Type scherm

IPS m/LED-backlight

Actief schermoppervlak

442,8 x 249,075 mm;

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

250 cd/m²1

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch1

Responspercentage

7 ms grijs naar grijs1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

1600 x 900 bij 60 Hz

Ondersteunde resoluties

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

Schermkenmerken

Ontspiegeld; In-plane switching; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Oriëntatie roteren; Plug-en-play; Door gebruiker
programmeerbaar

Gebruikersinstellingen

Menu; Min ("-")/informatie; Plus (+) /invoerknop; OK/Auto; Aan-uitknop

Invoersignaal

1 VGA; 1 HDMI (met HDCP-ondersteuning); 1 DisplayPort 1.2 (met HDCP-ondersteuning)

Poorten en connectoren

3 USB 2.0 (twee downstream en één upstream)1

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Actief schermoppervlak: 442,8 x 249,075 mm; Stroomverbruik - omschrijving: 33 Watt (max), 22 Watt (gem), 0,5 Watt (standby); Schermresolutie: 1600 x
900 bij 60 Hz

Afmetingen met standaard (b 47,9 x 18,9 x 49,33 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 47,89 x 4,97 x 29,68 cm
(b x d x h)
Gewicht

4,8 kg
(Met standaard)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +25°; Draaien: ±45°; Hoogte: 150 mm; Rotatie: 90°

Certificering en
compatibiliteit

TCO Certified Edge; CEL Grade 1; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8.1 en Windows 7); CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; ISO
9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australië-Nieuw Zeeland MEPS; WEEE; SmartWay Transport
Partnership, alleen NA

Omgeving

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogeen2

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd

Meegeleverd in de doos

Monitor; Netsnoer; USB-kabel; DisplayPort-kabel; VGA-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers)

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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HP EliteDisplay E202 20-inch (50,8-cm) monitor
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP enkele monitorarm

De HP arm voor één monitor is het perfecte accessoire voor uw werkomgeving. De elegante, gestroomlijnde HP arm voor
één monitor voegt zich naar uw manier van werken.

Bestelnr.: BT861AA

HP Integrated Work Center
voor desktop Mini en thin
client

Benut kleine werkplekken beter door een compacte desktopoplossing te creëren met een HP IWC desktop Mini/thin client
– bestaande uit een monitor1 en een HP desktop Mini, HP Thin Client of HP Chromebox1 – waarop alle poorten vanaf de
voorzijde toegankelijk zijn.

HP UHD USB grafische
adapter

Verhoog de productiviteit door uw desktop te spiegelen naar een UHD-scherm met de HP UHD USB grafische adapter.

HP pc-montagebeugel voor
monitoren

Creëer een betere oplossing met de HP PC montagebeugel voor monitoren, waarmee u uw HP desktop Mini, HP
Chromebox of bepaalde HP thin clients direct achter geselecteerde HP Z Displays en EliteDisplays kunt bevestigen.

HP LCD luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief
luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: G1V61AA

Bestelnr.: N2U81AA

Bestelnr.: N6N00AA

Bestelnr.: NQ576AA

HP 5 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
standaardmonitor

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

HP Hardware Support Onsite Service biedt hoogwaardige remote assistentie en onsite support voor de gedekte hardware
en stelt u in staat de uptime van producten te verbeteren.
Bestelnr.: U7935E

Datasheet

HP EliteDisplay E202 20-inch (50,8-cm) monitor
Messaging, voetnoten
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Een HP pc-montagebeugel voor monitoren moet apart worden aangeschaft. Raadpleeg de QuickSpecs voor compatibele pc- en thin client-modellen.
EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
4 Worden afzonderlijk verkocht.
5 Moet apart worden aangeschaft. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van het land of de regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden
bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden
verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk
vastgelegde rechten.
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Technische specificaties disclaimers
1
2

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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