
Datasheet

HP EliteDisplay E223 54.6 cm (21.5”)
Monitor
Doe meer met uw mainstream scherm
Stijl en inhoud gaan samen in een
opvallend modern scherm voor
zakelijk gebruik met een optimale
weergave, productiviteit en
ergonomische eigenschappen. De HP
EliteDisplay E223 21,5-inch (54,6-cm)
monitor heeft een microrand aan 3
zijden voor een naadloze weergave op
meer schermen en is in 4 richtingen
verstelbaar, zodat u de hele dag
comfortabel werkt.

Verleg uw grenzen

Verhoog uw productiviteit met een ononderbroken weergave van een of meer schermen met een microrand aan 3
zijden die zorgt voor een vrijwel naadloos beeld.  Op het 21,5-inch (54,6-cm) IPS-scherm met een Full HD-
resolutie van 1920 x 1080  heeft u vanuit elke hoek een goed zicht.

Werk comfortabel

Vind de meest comfortabele, productieve houding door kantelen en draaien en 150 mm hoogte-instelling. Gebruik
de rotatiefunctie om een staande of liggende weergave te kiezen bij gebruik van meerdere schermen.

Eenvoudige, praktische aansluitmogelijkheden
Sluit uw meest gebruikte apparaten aan via VGA, HDMI en DisplayPort™. Sluit uw USB-accessoires direct op het
scherm aan op twee USB 3.0-poorten.

Pluspunten

Bouw een efficiënte, compacte oplossing door een compatibele HP Desktop Mini pc, thin client of Chromebox
rechtstreeks op de kolomstandaard te bevestigen met de optionele HP B300 pc-montagebeugel.

Gebruik minder stroom en help kosten te verlagen met een halogeenarm ENERGY STAR®-gecertificeerd, EPEAT®
2019-geregistreerd display dat voldoet aan TCO Certified Edge en voor 85% van consumenten afkomstig
gerecycled plastic bevat.

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.

Creëer een complete oplossing met optionele HP accessoires zoals een HP arm voor een monitor, waarmee het
scherm niet op uw bureau staat, een HP USB grafische adapter voor opstellingen met meer schermen of een
ruimtebesparende HP S100 luidsprekerbalk.

Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar. Kies eventueel voor een HP Care service om de
garantie uit te breiden.
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HP EliteDisplay E223 54.6 cm (21.5”) Monitor Specificatietabel

Type scherm IPS m/LED-backlight

Helderheid 250 cd/m²

Contrastverhouding 1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch

Responspercentage 5 ms aan/uit

Productkleur Zwart en zilver

Aspectratio 16:9

Standaardresolutie FHD (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; Antistatisch

Gebruikersinstellingen Helderheid; Kleurinstelling; Contrast; Afsluiten; Scherminstellingen; Informatie; Ingangssignaal; Taal; Beheer; Menu; Min (-); OK; Plus (+);
Voedingsinstelling

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

Schermformaat (diagonaal) 54,6 cm (21,5 inch)

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

Milieu Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C; 
Vochtigheidsgraad bij gebruik: 25 tot 85% rel; 

Voeding Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik 36 watt (max), 18 watt (gem), 0,5 watt (stand-by)

Afmetingen 48,83 x 4,46 x 29,33 cm (Zonder voet)

Gewicht 5,26 kg (Met standaard)

Fysieke beveiligingskenmerken Geschikt voor veiligheidsslot (slot wordt apart verkocht)

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® 2019-geregistreerd

Certificering en compatibiliteit BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; Mexico CoC; MSIP; RCM; S-merk; SmartWay Transport Partnership,
alleen NA; TÜV-GS; VCCI; WEEE; KC; KCC; PSB; EAC; Vietnam MEPS; Australië Nieuw-Zeeland MEPS

Specificaties van het
duurzaamheidseffect

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogeen

Inhoud van de doos Netsnoer; HDMI-kabel; VGA-kabel; Monitor

Garantie 3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

Horizontale kijkhoek 178° horizontaal; 178° verticaal

Kantelen Kantelen: -5 tot +23°; Draaien: ±45°; Roteren: 90°; Hoogte: 150 mm

VESA-montage 100 mm

Energiezuinigheidsklasse F

Pixelgrootte 0,274 mm
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HP EliteDisplay E223 54.6 cm (21.5”) Monitor

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP 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.
Bestelnr.: 2DW53AA

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 monitor  en een HP desktop Mini, HP Thin
Client of HP Chromebox  – waarop alle poorten vanaf de voorzijde toegankelijk zijn.
Bestelnr.: G1V61AA

HP 5 jaar, onsite hardwaresupport
op volgende werkdag voor
standaardmonitor

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.: U7935E
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HP EliteDisplay E223 54.6 cm (21.5”) Monitor

Messaging, voetnoten

 Elke monitor wordt afzonderlijk verkocht.
 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 HP Mini-pc wordt apart verkocht. HP desktop pc, thin client en Chromebox worden apart verkocht, de eveneens apart verkochte HP B300 pc-montagebeugel is vereist. Zie de QuickSpecs voor info over compatibiliteit.
 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
 Op basis van US EPEAT®-registratie overeenkomstig IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor meer informatie.
 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 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.
 

Technische 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.

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

© Copyright 2017 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.
 
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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