
Datasheet

HP EliteDisplay E230t 23-inch (58,42 cm)
touchmonitor

Meer ruimte om te tikken, te vegen, te knijpen en te zoomen.

Werk nog productiever met de
ultradunne HP Elite E230t monitor,
een 23-inch (58,42 cm) full-HD
IPS-touchscherm dat Windows
10-gecertificeerd is met tot 10
gelijktijdige touchpunten voor elke
aanraking en comfortabele
instelmogelijkheden.

De nieuwste ontwikkeling in touch
● Kies voor een soepel werkende monitor met ingebouwde interactieve in-cell touchtechnologie zonder de

bekende nadelen, zoals schermreflectie of vingerafdrukken op het platte, strakke scherm.

Schitterend en vrijwel randloos
● Benut de schermruimte optimaal en zie nog meer van uw werk op een breedbeeldscherm met zeer dunne

randen aan drie zijden om meerdere monitoren naast elkaar te plaatsen en gemakkelijk te reinigen.

Creëer een efficiënte, slimme opstelling
● Creëer voordelig een geïntegreerde werkplek die ideaal is voor kleine ruimtes door uw HP Desktop Mini, HP

Chromebox of bepaalde HP Thin Clients direct achter het scherm1 te monteren. Of gebruik de ingebouwde
VESA-optie om het scherm op de muur of een standaard te bevestigen.2

Optimaal ergonomisch
● Kies de juiste positie om de hele dag prettig te werken: tot 150 mm in hoogte verstellen, kantelen, draaien en

roteren naar staande modus. Het VESA-patroon is ideaal voor montage aan de muur of op een arm in kleine
ruimtes.2,3

Pluspunten
● Aansluitbaar op oudere en moderne systemen met VGA, DisplayPort™ en HDMI en een ingebouwde twee-poorts

USB 3.0-hub om USB-devices toe te voegen.
● Reduceer het stroomverbruik en de kosten met een energie-efficiënt EPEAT® Gold-geregistreerd4 ontwerp.
● Pas het scherm aan uw werkwijze aan door het in te delen met de HP Display Assistant-software, die ook diefstal

tegengaat door een monitor die zonder toestemming wordt losgekoppeld te deactiveren.
● Creëer een complete oplossing met HP accessoires5 die ontworpen en getest zijn voor uw monitor.
● Kies voor een wereldwijd consistente implementatie met een Global Series monitor die wordt ondersteund door

drie jaar standaard garantie.
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Specificatietabel

Productkleur Zwart scherm en zilvergrijze voet

Schermformaat (diagonaal) 58,42 cm (23 inch)

Type scherm IPS m/LED-backlight

Actief schermoppervlak 509,184 x 286,416 mm;

Beeldhoek 178° horizontaal, 178° verticaal

Helderheid 250 cd/m²1

Contrastverhouding 1000:1 statisch; 500000:1 dynamisch1

Responspercentage 5 ms aan/uit1

Aspectratio 16:9

Standaardresolutie 1920 x 1080 bij 60 Hz

Ondersteunde resoluties 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

Schermkenmerken Ontspiegeld; In-plane switching; Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Roteren; Plug-en-play; Programmeerbaar door gebruiker; Met
touchondersteuning; Gebruikersinstellingen

Gebruikersinstellingen Menu; Min (-); Plus (+) /invoerknop; OK/Auto; Voeding

Invoersignaal 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (met HDCP-ondersteuning); 1 DisplayPort 1.2 (met HDCP-ondersteuning)

Poorten en connectoren 3 USB 3.0 (één upstream, twee downstream)1

Ingangsspanning Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik Actief schermoppervlak: 509,184 x 286,416 mm; Stroomverbruik - omschrijving: 57 watt (max), 29 watt (gem), 0,5 watt (stand-by); Schermresolutie:
1920 x 1080 bij 60 Hz

Afmetingenmet standaard (b
x d x h)

52,08 x 18,9 x 48,66 cm

Afmetingen zonder standaard
(b x d x h)

52,08 x 5,23 x 31,195 cm

Gewicht 4,9 kg
(Met standaard)

Ergonomische kenmerken Kantelen: -5 tot +25°; Draaien: ±180°; Roteren: 90°; Hoogte: 150 mm

Certificering en
compatibiliteit

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

Omgeving Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogeen2

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd

Meegeleverd in de doos Monitor; Netsnoer; VGA-kabel; USB-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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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
standaard voor ultra-slim
desktop en thin client

De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureauruimte optimaal te benutten zonder verlies
van prestaties of productiviteit: de standaard biedt plaats aan een HP thin client en de meeste HP 17- tot 24-inch1

(43,18- tot 60,96-cm) diagonale HP LCD-monitoren (zie de lijst van compatibele modellen hieronder) met standaard
VESA-bevestiging.
Bestelnr.: E8H16AA

HP Integrated Work Center 3
voor small form factor

Benut de ruimte op uw werkplek optimaal met het HP Integrated Work Center voor small form factors v3. Creëer een
alles-in-een oplossing door een small form factor of workstation aan te sluiten op een LED-monitor tot 61 cm (24 inch)
diagonaal.1

Bestelnr.: F2P06AA

HP UHD USB grafische
adapter

Verhoog de productiviteit door uw desktop te spiegelen naar een UHD-scherm met de HP UHD USB grafische adapter.
Bestelnr.: N2U81AA

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.: NQ576AA

HP 5 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
standaardmonitor

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U7935E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions
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Messaging, voetnoten
1 Afzonderlijk verkrijgbaar. Apart aan te schaffen HP pc-montagebeugel voor monitoren is vereist; zie de QuickSpecs bij de beugel voor exacte informatie over compatibiliteit.
2 Montagemateriaal moet apart worden aangeschaft.
3 Arm wordt apart verkocht.
4 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
5 Worden afzonderlijk verkocht.

Technische specificaties disclaimers
1 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
2 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/hpoptions

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