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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
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µένες κάµερες web, µικρόφωνα και ηχεία. 
Από την οικονοµική σειρά E και την υψηλής απόδο-
σης P έως τη νέα, φορητή σειρά M, υπάρχει µια οθό-
νη Lenovo ThinkVision για κάθε χρήστη και budget.
Οι οθόνες Lenovo ThinkVision ξεκινούν από τις 14,5 
ίντσες και επεκτείνονται µέχρι τις 44,3 µε το εκπλη-
κτικό κυρτό µοντέλο P44w-10, το οποίο µε τον λόγο 
πλευρών 32:10 προσφέρει την επιφάνεια εργασίας 
που καταλαµβάνουν δύο κυρτές οθόνες 24 ιντσών. 

•ThinkVision S Series: Mainstream οθόνες µε 
απόδοση, όµορφη και λεπτή σχεδίαση, ιδανικές για 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
• ThinkVision E Series: Προσιτές, άνετες οθόνες 

ευρείας γωνίας που προσφέρουν ευκρινείς εικόνες 
στο γραφείο ή στο σπίτι µε IPS panel και 3 δυνατό-
τητες προσαρµογής..
• ThinkVision T Series: Υψηλής απόδοσης, εργο-

νοµικές οθόνες για επαγγελµατική χρήση. Επιλεγ-
µένα µοντέλα διαθέτουν λειτουργίες VoIP και USB 
hub.
• ThinkVision P Series: Η κορυφαία σειρά της 

Lenovo. Είναι ιδανική για εξειδικευµένη χρήση, 
όπως workstation, καθώς διαθέτει τις υψηλότερες 
αναλύσεις και τις πιο πρόσφατες λειτουργίες.
• ThinkVision M Series: Ελαφριές, φορητές οθό-

νες που επιτρέπουν την παραγωγικότητα ακόµα κι 
όταν βρίσκεστε εν κινήσει.
• ThinkVision TIO: Οθόνες Tiny-in-One που µε-

τατρέπονται σε υπολογιστές all-in-one µε την προ-
σθήκη ενός Tiny PC. 

Σύνδεση µε ένα µόνο καλώδιο
Η απόλυτη λύση εργονοµίας είναι η θύρα USB 
3.1 Type-C που διαθέτουν επιλεγµένες οθόνες 
ThinkVision. Μέσα από ένα µόνο καλώδιο, µεταφέ-
ρεται data, ήχος, εικόνα αλλά και ηλεκτρικό ρεύµα, 
ενώ όσα µοντέλα διαθέτουν και θύρα Ethernet µε-

ταφέρουν και δίκτυο. Έτσι, µπορείτε να συνδέσετε 
ένα laptop µε την οθόνη µε ένα µόνο καλώδιο USB 
Type-C, το οποίο του προσφέρει και ρεύµα και πρό-
σβαση στο δίκτυο. 

Οι οθόνες Lenovo ThinkVision βελτιώνουν την πα-
ραγωγικότητα, απελευθερώνουν τη δηµιουργικότητα 
και περιορίζουν την καταπόνηση των µατιών - και τα 
κάνουν όλα αυτά µε στυλ και την καλύτερη εργονοµία 
στην αγορά. Οι οθόνες Lenovo ThinkVision είναι πα-
γκοσµίως γνωστές για την ποιότητα και τον καινοτόµο 
σχεδιασµό τους. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα κέρ-
δισαν τρία «IF Product Design Awards», δύο βραβεία 
«Red Dot Design», αλλά και τις διακρίσεις «Best 
Monitor» στην έκθεση CES. 
Τα παραπάνω δείχνουν για πιο λόγο οι οθόνες 
ThinkVision είναι τόσο δηµοφιλείς σε όλες τις επιχει-
ρήσεις, από SOHO και SMBs µέχρι µεγάλους οργανι-
σµούς σε όλο τον κόσµο. 

Όπως συµβαίνει µε όλα τα προϊόντα που φέρουν το 
όνοµα Think, έτσι και οι οθόνες της επαγγελµατι-
κής σειράς ThinkVision έχουν την καινοτοµία στο 
DNA τους. Η Lenovo εξελίσσει συνεχώς τη σειρά 
προσφέροντας στον επαγγελµατία χρήστη την πιο 
πρόσφατη τεχνολογία, είτε στον τοµέα του panel, 
είτε στις θύρες επικοινωνίας, είτε στην εργονοµία 
και την κατανάλωση ενέργειας. Δεν είναι τυχαίο 
που οι οθόνες ThinkVision αποτελούν την πρώτη 
επιλογή του επαγγελµατία, καθώς εκτός των άλλων 
προσφέρουν απαράµιλλή κατασκευαστική ανωτερό-
τητα, αντοχή σε δύσκολες συνθήκες, ενώ διαθέτουν 
όλες τις ενεργειακές πιστοποιήσεις της βιοµηχανίας, 
συµπεριλαµβανοµένου του EPEAT από το Green 
Electronics Council. 

Monitors για κάθε χρήση
Οι δηµιουργοί περιεχοµένου και οι χρήστες CAD 
απαιτούν απόλυτη ακρίβεια χρώµατος, οι multi 
taskers εργάζονται συνεχώς µεγάλα σύνολα δε-
δοµένων και αριθµούς. Ο ρόλος της δουλειάς τους 
περιλαµβάνει τη σύγκριση και ανάλυση πολλών αρ-
χείων ταυτόχρονα σε πολλά φύλλα Excel και εφαρ-
µογές χρησιµοποιώντας πολλαπλές οθόνες. 
Η προ-καλιµπραρισµένη ακρίβεια, η ευρεία γκάµα 
χρωµάτων και η υψηλότερη ανάλυση επιτρέπουν 
στους δηµιουργούς περιεχοµένου να εργάζονται σε 
σηµαντικές εργασίες, όπως επεξεργασία βίντεο και 
επεξεργασία φωτογραφιών χωρίς κόπο, ενώ οι ε-
ξαιρετικά γρήγορες θύρες Thunderbolt 3 επιτρέπουν 
τη σύνδεση πολλαπλών οθονών σε σειρά για απρό-
σκοπτο multitasking. 

Η σειρά ThinkVision διαθέτει ένα ευρύ φάσµα 
µοντέλων µε υψηλότερη µέγιστη φωτεινότητα από 
την τυπική, εξαιρετικά γρήγορους χρόνους από-
κρισης, εύχρηστη συνδεσιµότητα USB Type-C και 
Thunderbolt 3, σχεδίαση χωρίς bezels, ενσωµατω-

Lenovo ThinkVision: 
Καινοτοµία που τη βλέπεις!
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Η σειρά επαγγελµατικών οθονών της Lenovo φέρει το θρυλικό όνοµα «Think» και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς 
ενσωµατώνει την αιχµή της τεχνολογίας, προσφέροντας εργονοµία, κορυφαία χαρακτηριστικά, χαµηλό ενεργειακό απο-
τύπωµα, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των επαγγελµατιών, από µεγάλες αναλύσεις και τεράστιες επιφάνειες εργασίας 

επίπεδες και κυρτές, µέχρι φορητές οθόνες για mobile workers.

ThinkVision P32p-20 
32’’ IPS ανάλυσης 4K UHD µε 3-σε-1 USB Type-C 

µε υποστήριξη Smart Power, 
Daisy Chain και θύρα Ethernet RJ45. 

Το monitor διατίθεται προ-καλιµπραρισµένο. 

Lenovo ThinkVision M14 
Η φορητή οθόνη ThinkVision M14 αποτελεί µια επανά-
σταση στο χώρο του mobile workspace. Είναι Full HD, 
14 ιντσών, λεπτή σαν ένα φύλλο χαρτί, δεν χρειάζεται 
ξεχωριστή τροφοδοσία αφού συνδέεται µέσω USB 

Type-C και η σχεδίασή της από µαύρο κράµα µαγνησί-
ου και την ενσωµατωµένη «έξυπνη» εργονοµική βάση 

είναι απλά πανέµορφη. 

Lenovo ThinkVision P44w-10 
43,4’’ UWXGA µε λόγο πλευρών δύο επί 16:10. Η οθόνη διαθέτει 3-σε-1 USB Type-C σύνδεση 

µε υποστήριξη Smart Power, KVM και Daisy Chain. Είναι εργοστασιακά καλιµπραρισµένη για µέγιστη 
απόδοση, ενώ συνοδεύεται από λογισµικό ThinkColor Productivty.


