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HP EliteDisplay E243d 23,8-inchHP EliteDisplay E243d 23,8-inch
dockingmonitordockingmonitor
Direct een functionele werkruimteDirect een functionele werkruimte

Benut de beschikbare ruimte op uw
bureau optimaal dankzij
gestroomlijnde USB-C™- , netwerk-
en accessoireaansluitingen, inclusief
een HD-pop-upwebcam, met de HP
EliteDisplay E243d 23,8-inch
dockingmonitor: ons meest
geavanceerde 23,8-inch
dockingdisplay.

Maximale efficiëntie met een moderne, minimalistische voetafdrukMaximale efficiëntie met een moderne, minimalistische voetafdruk

Creëer een commandocentrum met een display en een ingebouwd dockingstation dat klaar staat om uw
werkruimte aan te drijven zodra u verbinding maakt. Laad uw notebook op en verzend of ontvang video via
driverloze USB-C™.  Maak verbinding met uw bekabelde netwerk via de RJ-45-aansluiting.

Maak verbinding met de wereld om u heenMaak verbinding met de wereld om u heen

Laat meer van uw werk zien en ervaar een vrijwel naadloze installatie met displays naast elkaar dankzij een
23,8-inch (60,45-cm) IPS FHD-scherm microranden aan 3 zijden. Sluit een tweede, seriegeschakeld display
aan vanaf één pc-verbinding met een DisplayPort™-poort.

Verbreed uw blikveldVerbreed uw blikveld

Ervaar een vrijwel naadloze dual-display installatie met microranden aan 3 zijden wanneer u een tweede,
seriegeschakeld display aansluit via één USB-C™-poort op uw pc.

Bespaar tijd door uw USB-apparaten aangesloten te laten op een van de 4 USB 3.0-poorten en maak
verbinding met uw netwerk via de RJ-45-aansluiting. Bewaar compatibiliteit met VGA-, HDMI- en
DisplayPort™-uitgangspoorten.
U werkt prettig dankzij de kantel-, hoogte en draaimogelijkheden. Gebruik de rotatiefunctie om eenvoudig
een staande of liggende schermstand te kiezen.
Doe nog meer met een eenvoudig te reinigen bureauoplossing. Sluit uw HP EliteDesk Mini desktop-pc direct
achter het display aan en voorzie deze van stroom via de USB-C™-verbinding.
Stem het scherm af op uw werkwijze door het in te delen met de HP Display Assistant-software, die ook
diefstal tegengaat door een monitor die zonder toestemming wordt losgekoppeld te dimmen.
Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar.
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HP EliteDisplay E243d 23,8-inch dockingmonitor SpecificatietabelHP EliteDisplay E243d 23,8-inch dockingmonitor Specificatietabel

Type schermType scherm IPS met led-backlight

Schermformaat (diagonaal)Schermformaat (diagonaal) 23,8 inch (60,45 cm)

BeeldhoekBeeldhoek 178° horizontaal; 178° verticaal

HelderheidHelderheid 250 cd/m²

ContrastverhoudingContrastverhouding 1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch

ResponspercentageResponspercentage 7 ms grijs naar grijs

ProductkleurProductkleur Asteroid rand en Jack Black standaard

AspectratioAspectratio 16:9

StandaardresolutieStandaardresolutie FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Ondersteunde resolutiesOndersteunde resoluties 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640
x 480; 720 x 400; 800 x 600

SchermkenmerkenSchermkenmerken
Ontspiegeld; Antistatisch; BrightView-paneel; In-plane switching; Taalkeuze; LED-backlight; Low Haze;
Instelmogelijkheden op scherm; Rotatie-instelmogelijkheden; Plug-en-play; Door gebruiker
programmeerbaar

GebruikersinstellingenGebruikersinstellingen Helderheid; Kleurinstelling; Contrast; Afsluiten; Beeldregeling; Informatie; Invoerbron; Taal; Beheer; Menu; Aan-
uit; USB-hostselectie

InvoersignaalInvoersignaal
1 HDMI 1.4; 1 VGA; 1 USB Type-C™ (alternatieve DisplayPort™ 1.2-modus, stroomlevering tot 65 W); 1 USB
Type-B
(met HDCP-ondersteuning voor USB-C™ en HDMI)

Poorten en connectorenPoorten en connectoren 1 audio-ingang; 1 hoofdtelefoonuitgang; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 (snel opladen, stroomvoorziening tot 7,5 W); 3
USB 3.1 (stroomvoorziening tot 4,5 W); 1 DisplayPort™ 1.2-uitgang

CameraCamera 720p geïntegreerd HD met twee microfoons en LED

MilieuMilieu Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C; Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 80% niet-condenserend

VoedingVoeding Ingangsspanning 100 - 240 V

StroomverbruikStroomverbruik 155 W (maximum), 38 W (gemiddeld), 0,5 W (standby)

AfmetingenAfmetingen 53,88 x 4,535 x 32,19 cm (Zonder voet.)

GewichtGewicht 6,2 kg (Met voet.)

Ergonomische kenmerkenErgonomische kenmerken Draaien: ±45°; Kantelen: -5 tot +23°; Roteren: 90°

Fysieke beveiligingskenmerkenFysieke beveiligingskenmerken Klaar voor veiligheidsslot

Certificering en compatibiliteitCertificering en compatibiliteit

Australië-Nieuw Zeeland MEPS; BSMI; BSMI AS/NZS 3548 klasse B; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO
9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8.1 en Windows 7); NOM; PSB;
SmartWay Transport Partnership (NA); TÜV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low Blue Light; China
energielabel (CEL), klasse 3

OmgevingsspecificatiesOmgevingsspecificaties Arseenvrij schermglas; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm

Inhoud van de doosInhoud van de doos Netsnoer; Documentatie; HDMI-kabel; USB Type- C™-kabel; USB Type-A-naar-B-kabel; DC-DC-kabel; DC-
ingangsdongle; Externe voeding; QSP; Productkennisgeving
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HP EliteDisplay E243d 23,8-inch dockingmonitorHP EliteDisplay E243d 23,8-inch dockingmonitor

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP B300 pc-montagebeugelHP B300 pc-montagebeugel

Creëer een betere totaaloplossing met de HP B300 pc-montagebeugel voor monitoren,
waarmee u uw HP workstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde HP thin clients
direct achter bepaalde HP Elite beeldschermen en HP Z beeldschermen uit 2017 en 2018 kunt
bevestigen.  Creëer een betere totaaloplossing met de HP B300 pc-montagebeugel voor
monitoren, waarmee u uw HP workstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde HP
thin clients direct achter bepaalde HP Elite beeldschermen en HP Z beeldschermen uit 2017 en
2018 kunt bevestigen.
Bestelnr.: 2DW53AABestelnr.: 2DW53AA

HP S100 luidsprekerbalkHP S100 luidsprekerbalk

Voorzie bepaalde HP ProDisplays, HP EliteDisplays en HP Z Displays uit 2017 en 2018  van
een rijk stereogeluid zonder extra ruimtebeslag op uw bureau met de HP S100 luidsprekerbalk
die onder het scherm past en aansluitbaar is via USB. Voorzie bepaalde HP ProDisplays, HP
EliteDisplays en HP Z Displays uit 2017 en 2018  van een rijk stereogeluid zonder extra
ruimtebeslag op uw bureau met de HP S100 luidsprekerbalk die onder het scherm past en
aansluitbaar is via USB.
Bestelnr.: 2LC49AABestelnr.: 2LC49AA

HP DisplayPort kabelkitHP DisplayPort kabelkit
Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op een
DisplayPort-connector op een monitor. Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business
desktop computer aan op een DisplayPort-connector op een monitor.
Bestelnr.: VN567AABestelnr.: VN567AA

HP 5 jaar, onsite hardwaresupportHP 5 jaar, onsite hardwaresupport
op volgende werkdag voorop volgende werkdag voor
standaardmonitorstandaardmonitor

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite HW
ondersteuning op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U7935EBestelnr.: U7935E

1

1

1

1



Datasheet | HP EliteDisplay E243d 23,8-inch dockingmonitor

HP EliteDisplay E243d 23,8-inch dockingmonitorHP EliteDisplay E243d 23,8-inch dockingmonitor

Messaging, voetnotenMessaging, voetnoten

 Het bekijken van video's via een USB-C™-verbinding vereist een pc met een USB-C™ DisplayPort™ Alt-Mode of Thunderbolt™. Stroomvoorziening via USB-C™ tot 65 watt. Zie het uitgangsvermogen in de QuickSpecs van het product voor
exacte specificaties; de pc moet compatibel zijn met de voedingsuitgang van het display.
 Extra displays worden afzonderlijk verkocht.
 Internetservice is vereist en moet apart worden aangeschaft.
 Extra display wordt afzonderlijk verkocht. Bron-pc moet beschikken over een USB-C™- of USB-A-aansluiting. Pc-verbinding met het display via USB-C™ wordt alleen ondersteund tot een stroomvoorziening van 65 watt. USB-A-verbinding

vereist een bron-pc die DisplayLink ondersteunt. Niet compatibel via DisplayPort™-, VGA- of HDMI-aansluitingen.
 HP EliteDesk Mini desktop-pc, afzonderlijk verkocht. Moet USB-C™-poort bevatten. Vereist een HP B300 bevestigingsbeugel voor pc voor monitors, wordt apart verkocht.
 Stroomvoorziening tot 65 watt via USB-C™.

Technische specificaties, voetnotenTechnische specificaties, voetnoten

 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.
 Slot wordt apart verkocht.
 1 USB Type-C™ met HDCP-ondersteuning.
 Slechts één host-pc kan op een USB Type-C™- of DC-uitgangspoort worden aangesloten voor stroomlevering. Het aansluiten van twee host-pc's op de HP EliteDisplay E243d 23,8-inch dockingmonitor zorgt er mogelijk voor dat het systeem

wordt afgesloten, er stroomonderbreking optreden of dat u de AC-voeding moet uit- en weer inschakelen.

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

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten
en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden
opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document.
 
USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards
Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. Thunderbolt is een handelsmerk van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.
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