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µόνο εξαιτίας της διαφοράς µεγέθους και ποι-
ότητας της οθόνης τους. Προφανώς οι ανάγκες 
των επιχειρήσεων διαφέρουν σηµαντικά σε 
σχέση µε εκείνες των gamers, οι λόγοι για τους 
οποίους οι εργαζόµενοι µπορεί να κερδίσουν ή 
χάσουν… το παιχνίδι στον χώρο εργασίας τους 
παραµένει ίδιος µε τους gamers. Οι µεγάλου 
µεγέθους επαγγελµατικές οθόνες προσφέρουν 
δυνατότητα προβολής περισσότερων πληροφο-

ριών ταυτόχρονα, άρα πρόσβαση σε πολύτιµα 
insights, µε συνέπεια καλύτερες στρατηγικές. Το 
να έχει κάποιος µπροστά του τη «µεγάλη εικόνα» 
συχνά αποδεικνύεται σηµαντικότερο από το να 
έχει στη διάθεσή του τον ταχύτερο υπολογιστή 
του κόσµου. 

2.  Κερδισµένος χρόνος για σηµαντικά tasks
Οι κάτοχοι µεγαλύτερου µεγέθους business οθο-

νών αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη διαχείριση 
παραθύρων, αντί να καταναλώνουν πολύτιµο 
χρόνο µετακινώντας εφαρµογές ολόγυρα, περιη-
γούµενοι ανάµεσα σε πλήθος µεγάλου µεγέθους 
αρχείων και κάνοντας ατέλειωτα κλικ. Η διαχεί-
ριση παραθύρων σε µια παραδοσιακή οθόνη 
είναι ουσιαστικά το ίδιο µε την εργασία µε πολ-
λούς φακέλους και έντυπα σε µικρού µεγέθους 
γραφείο: αντι-παραγωγική από κάθε πλευρά. 
Αντίθετα, οι έρευνες έχουν αποκαλύψει πως οι 
εργαζόµενοι είναι παραγωγικότεροι µε µεγαλύ-
τερου µεγέθους οθόνες. 

3.  Πρόσβαση και επίλυση προβληµάτων 
Κάθε φορά που κάποιος χρειάζεται να θυµηθεί 
κάτι, επικεντρώνεται σε αυτό και λιγότερο στο να 
βρει λύσεις. Εφόσον οι εργαζόµενοι έχουν µπρο-
στά τους ανά πάσα στιγµή περιορισµένο αριθµό 
δεδοµένων, θα πρέπει να θυµούνται τα υπόλοι-
πα, µε αποτέλεσµα να περιορίζονται οι λύσεις και 
οι στρατηγικές τους. Η επιλογή µιας µεγαλύτερης 

Σύμφωνα με την Grand View Research, 
το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς 
commercial οθονών εκτιμήθηκε σε 

38.444,66 εκατομμύρια δολάρια το 2019 και 
αναμένεται να αυξηθεί με σύνθετο ετήσιο 
ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 7,07% από το 
2020 έως το 2025. 

Οι επαγγελµατικές οθόνες της HP διαθέτουν 
προηγµένα χαρακτηριστικά και καλύπτουν τις 
σύγχρονες ανάγκες της επιχείρησης για µεγάλες 
επιφάνειες εργασίας, εργονοµία, συνδεσιµότητα 
και ασφάλεια. Διατίθενται µε ποικιλία χαρακτηρι-
στικών και µεγεθών και πάνω από όλα ποιότητα 
στην εικόνα, κάλυψη όλων των προτύπων χρώ-
µατος, εργοστασιακό καλιµπράρισµα, µε χαρα-
κτηριστικά που δεν κουράζουν µετά από πολύω-
ρη χρήση. Επιπλέον, συγκεκριµένα µοντέλα είναι 
πιστοποιηµένα από τις πιο δηµοφιλείς πλατφόρ-
µες τηλεδιάσκεψης, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη 
επικοινωνία και συνεργασία. 

HP EliteDisplay E-Series – 
Η ελίτ µπροστά στα µάτια σας
Οι οθόνες EliteDisplay E-Series της HP περι-
λαµβάνουν όλα τα πλεονεκτήµατα της οικογέ-
νειας προϊόντων Elite, δηλαδή κοµψή σχεδίαση, 
προηγµένα υλικά και επαγγελµατικά χαρακτηρι-
στικά που εκτοξεύουν την παραγωγικότητα στα 
ύψη. Διατίθενται σε µεγέθη από 21,5 έως 31,5 

ίντσες (µοντέλα E243, E243d, E273, E273q) και 
είναι σχεδιασµένες µε πλαίσιο micro-edge στις 
τρεις πλευρές για µεγαλύτερη επιφάνεια θέασης. 
Χάρη στη συγκεκριµένη σχεδίαση µπορείτε να 
τοποθετήσετε πολλές οθόνες δίπλα δίπλα και να 
έχετε σχεδόν µια ενιαία επιφάνεια εργασίας. 

Η EliteDisplay E243p είναι η πρώτη οθόνη 23,8’’ 
στον κόσµο µε ενσωµατωµένο φίλτρο ιδιωτικό-
τητας. Η λειτουργία Sure View κάνει την εικόνα 
ορατή µόνο από εµπρός και όχι υπό γωνία προ-
στατεύοντας τα όσα προβάλλονται σε αυτήν. 
Από την άλλη, η οθόνη HP EliteDisplay E243d 
Docking Monitor είναι µια οθόνη 23,8 ιντσών η 
οποία µετατρέπεται σε έναν πλήρη υπολογιστή 
all-in-one µε την τοποθέτηση ενός HP EliteDesk 
Mini Desktop PC στην πλάτη χάρη στη σύνδε-

ση USB-C. Η οθόνη διαθέτει αναδυόµενη web 
camera, USB Type-C µε υποστήριξη DisplayPort 
και φόρτιση, αλλά και θύρα Ethernet. 

Οι E273 και E273q είναι όµοιες εµφανισιακά, 
διαφέρουν όµως στην ανάλυση µε την πρώτη να 
έχει Full HD και τη δεύτερη QHD (2560x1440), αλ-
λά και µεγαλύτερη φωτεινότητα. Μια άλλη σηµα-
ντική διαφορά είναι ότι η  EliteDisplay E273q δια-
θέτει USB 3.1 Type-C µε υποστήριξη DisplayPort 
και έξοδο τροφοδοσίας για σύνδεση δεύτερης 
οθόνης σε σειρά. 

HP P27h G4 FHD – Μεγάλη 
επιφάνεια εργασίας σε προσιτή τιµή
Το συγκεκριµένο µοντέλο συνδυάζει προηγµένα 
χαρακτηριστικά τοποθέτησης (µεταβαλλόµενο 
ύψος 100mm, περιστροφή 360 µοιρών, -5/+25 
tilt 90ο pivod), άνεση, προσαρµοστικότητα, στερε-
οφωνικό ήχο (ενσωµατωµένα ηχεία) και προηγ-
µένη συνδεσιµότητα (HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.2) 
σε έναν προσιτό, σύγχρονο σχεδιασµό που ξεχω-
ρίζει σε οποιοδήποτε γραφείο. Τοποθετήστε στην 
πλάτη έναν υπολογιστή HP Thin Client και έχετε 
ένα 27 ιντσών, Full HD all-in-one σύστηµα. 

Οι business οθόνες της HP προσφέρουν στον 
επαγγελµατία αυτό ακριβώς που χρειάζεται σε 
µια εποχή όπου όλα αλλάζουν στον τρόπο και τον 
χώρο εργασίας. 

HP Business Displays 
για τον σύγχρονο τρόπο εργασίας 

Άρθρο εκ µέρους της HP

PU
BL

I


