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HP EliteDisplay E223d 21,5-inchHP EliteDisplay E223d 21,5-inch
dockingmonitordockingmonitor
Maak een kant-en-klare werkplekMaak een kant-en-klare werkplek

Kies voor een opgeruimde werkplek
met de eenvoudige, efficiënte
connectiviteit van de HP EliteDisplay
E223d 21,5-inch dockingmonitor.
Installeer uw apparaten en netwerk
eenmalig op het display, sluit
vervolgens de notebook aan met
slechts één USB-C™-kabel  en u bent
klaar om aan de slag te gaan.

Eenvoud met één kabelEenvoud met één kabel

Houd uw werkruimte netjes met de opgeruimde, handige bekabeling van één USB-C™1-aansluiting van uw
notebook naar een display dat ook een dock is om toegang te krijgen tot uw apparaten, netwerk en video
en de pc van stroom te voorzien.

Flexibel door zijn ontwerpFlexibel door zijn ontwerp

Kies uw favoriete plek met verstelbare kantel-, hoogte-, zwenk- en draaibewegingen. Voeg een tweede
seriegeschakeld display  toe via de USB-C™-aansluiting van de pc. De smalle rand aan drie zijden zorgt voor
een vrijwel naadloze weergave van twee displays.

Haal uw pc weg van het bureauHaal uw pc weg van het bureau

Maak maximaal gebruik van de ruimte in desktop-pc-omgevingen door uw HP EliteDesk Mini desktop-pc
direct achter het display  te monteren en aan te sluiten via USB-C™.  Of til het hele systeem op en
monteer  het aan een muur of standaard.

PluspuntenPluspunten

Filter de blauwe lichtemissie en verschuif de kleuren naar een warmer spectrum voor meer comfort met de
HP Low Blue Light-modus.

Personaliseer een totaaloplossing met opties zoals de HP S101 speakerbalk, die eenvoudig aan de onderste
rand kan worden bevestigd om stereogeluid aan het display toe te voegen.

Haal het beste uit uw display. Met HP Display Assistant kunt u de grootte van schermpartities snel
aanpassen zodat u in afzonderlijke delen van het scherm kunt werken en diefstal kunt voorkomen door een
display dat zonder uw goedkeuring is losgekoppeld te dimmen.

Voor deze IT-investering geldt onze standaardgarantie van drie jaar. Kies eventueel voor een HP Care
service om de garantie uit te breiden.
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HP EliteDisplay E223d 21,5-inch dockingmonitor SpecificatietabelHP EliteDisplay E223d 21,5-inch dockingmonitor Specificatietabel

Type schermType scherm IPS met led-backlight

Schermformaat (diagonaal)Schermformaat (diagonaal) 21,5 in

BeeldhoekBeeldhoek 178° horizontaal; 178° verticaal

HelderheidHelderheid 250 cd/m²

ContrastverhoudingContrastverhouding 1000:1 statisch; 500000:1 dynamisch

ResponspercentageResponspercentage 5 ms grijs naar grijs

ProductkleurProductkleur Zilveren rand, zwarte standaard

AspectratioAspectratio 16:9

StandaardresolutieStandaardresolutie FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Ondersteunde resolutiesOndersteunde resoluties 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 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; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play

GebruikersinstellingenGebruikersinstellingen Helderheid; Kleurinstelling; Contrast; Afsluiten; Beeldcontrole; Informatie; Beheer; Voedingsinstelling;
Ingangssignaal; Menuregeling; USB-hostselectie

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

Poorten en connectorenPoorten en connectoren 1 audio (in/uit); 1 RJ-45; 1 DisplayPort™ 1.2 (uitgang); 5 USB 3.1 (4 downstream, stroomlevering tot 7,5 W, 1
upstream)

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

VoedingVoeding Ingangsspanning 100 - 240 V

StroomverbruikStroomverbruik 18 watt (maximum), 15 watt (gemiddeld), 0,3 watt (stand-by)

AfmetingenAfmetingen 48,83 x 4,483 x 29,33 cm (Zonder voet.)

GewichtGewicht 5,08 kg (Met voet.)

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

Fysieke beveiligingskenmerkenFysieke beveiligingskenmerken Klaar voor veiligheidsslot

Certificering en compatibiliteitCertificering en compatibiliteit Australië MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; VCCI;
Vietnam MEPS; WEEE; ISC; TUS-GS

OmgevingsspecificatiesOmgevingsspecificaties Arseenvrij schermglas; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm

Inhoud van de doosInhoud van de doos Netsnoer; HDMI-kabel; USB Type-C™-kabel; USB Type-B-naar-A-kabel; Externe voeding; QSP;
Productbeschrijving

GarantieGarantie 3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing.
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HP EliteDisplay E223d 21,5-inch dockingmonitorHP EliteDisplay E223d 21,5-inch dockingmonitor

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

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. CRT- en TFT-monitoren zijn ontworpen om de meest veeleisende
gebruikers een perfecte weergave te bieden. HP werkt nauw samen met leveranciers van
onderdelen en monitoren om te waarborgen dat elk model voldoet aan de behoeften wat
betreft helderheid, contrast, focus, zuiverheid, convergentie en geometrie. Alle HP Business
monitoren zijn compatibel met de voornaamste milieustandaarden, zoals MPR-II en TCO'99.
Bestelnr.: 2LC49AABestelnr.: 2LC49AA

HP Quick Release-beugelHP Quick Release-beugel

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP
flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele
standaard, beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten. Een veilige, handige
montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel
monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard,
beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten. CRT- en TFT-monitoren zijn
ontworpen om de meest veeleisende gebruikers een perfecte weergave te bieden. HP werkt
nauw samen met leveranciers van onderdelen en monitoren om te waarborgen dat elk model
voldoet aan de behoeften wat betreft helderheid, contrast, focus, zuiverheid, convergentie en
geometrie. Alle HP Business monitoren zijn compatibel met de voornaamste
milieustandaarden, zoals MPR-II en TCO'99.
Bestelnr.: EM870AABestelnr.: EM870AA

HP Integrated Work Center voorHP Integrated Work Center voor
desktop Mini en thin clientdesktop 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 monitor  en een HP desktop Mini, HP Thin
Client of HP Chromebox  – waarop alle poorten vanaf de voorzijde toegankelijk zijn. Benut
kleine werkplekken beter door een compacte desktopoplossing te creëren met een HP IWC
desktop Mini/thin client – bestaande uit een monitor  en een HP desktop Mini, HP Thin Client of
HP Chromebox  – waarop alle poorten vanaf de voorzijde toegankelijk zijn. CRT- en TFT-
monitoren zijn ontworpen om de meest veeleisende gebruikers een perfecte weergave te
bieden. HP werkt nauw samen met leveranciers van onderdelen en monitoren om te
waarborgen dat elk model voldoet aan de behoeften wat betreft helderheid, contrast, focus,
zuiverheid, convergentie en geometrie. Alle HP Business monitoren zijn compatibel met de
voornaamste milieustandaarden, zoals MPR-II en TCO'99.
Bestelnr.: G1V61AABestelnr.: G1V61AA

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
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HP EliteDisplay E223d 21,5-inch dockingmonitorHP EliteDisplay E223d 21,5-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 display apart verkrijgbaar. De bron-pc moet een USB-C™- of USB-A-aansluiting hebben. Pc-aansluiting op het scherm via USB-C™ wordt slechts ondersteund tot 65 Watt vermogen. Voor een USB-A-aansluiting is een bron-pc nodig om

DisplayLink te ondersteunen. Niet compatibel via DisplayPort™-, VGA- of HDMI-aansluitingen.
 HP EliteDesk Mini desktop-pc wordt apart verkocht. Voor het bevestigen van het display is een HP B300 pc-montagebeugel voor monitoren nodig, die afzonderlijk verkrijgbaar is.
 Montagemateriaal moet apart worden aangeschaft.

5. Alle accessoires worden afzonderlijk verkocht.
 HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de aanschafdatum 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 servicevoorwaarden, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende
lokale wetgeving nog andere rechten. De HP servicevoorwaarden en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

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.

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

© Copyright 2019 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. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken van de Video Electronics
Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum.
 
ENERGY STAR® en het ENERGY STAR®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van het United States Environmental Protection Agency. 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.
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