Specifikace

23" dotykový monitor HP EliteDisplay S230tm
Ponořte se do vícedotykového displeje, navrženého pro moderní
podnikání

Využijte co nejlépe prostředí
systému Windows 8 ve svém
pracovním počítači s plně
sklápěcím vícedotykovým IPS
displejem, který zajistí produktivitu
na dosah ruky a zajišťuje
maximální pohodlí po celý den.
Užijte si živé obrázky v rozlišení Full
HD na nebývale velké obrazovce s
58,4cm (23") úhlopříčkou.
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Dělat víc
● Zajistěte si vyšší produktivitu a používejte klepnutí, posunutí a potáhnutí prstem. Tento vícedotykový monitor s
certifikací pro Windows 8 je zařízení typu plug-and-play zajišťující podporu nejnovějších dotykových podnikových
aplikací. Nabízí možnost sklopení pro větší pohodlí dotykové rozhraní.
Teď uvidíte všechno.
● Získejte skvělé vizuální zážitky, i při silném okolním světle s širokým zobrazovacím úhlem 178 stupňů z
technologie IPS. Využijte výhod rozlišení Full HD 1 a ochranného skla s antireflexní úpravou.
Setkání bez dlouhých příprav
● Vychutnejte si ideální možnosti komunikace s displejem optimalizovaným pro obchodní spolupráci s
integrovanými reproduktory, webovou kamerou a dvěma mikrofony.
Funkce
● Používejte až pět současných dotykových bodů s optickou dotykovou technologií, která je certifikována pro
Windows 8, a technologií plug-and-play připravenou také k práci se systémem Windows 7.
● Technologie IPS (In-Plane Switching) zajišťuje velké pozorovací úhly a ohromující podání barev. Sdílejte
videokonference se všemi v místnosti s rozlišením Full HD 1 na obrazovce s úhlopříčkou 23 palců.
● Snadno se připojte ke své platformě a řadě zařízení pomocí pohodlných vstupů DVI a DisplayPort.
● Hloubka sklopení, možnost sklopení od +15 do +70 stupňů. Sundejte monitor ze stolu a umístěte jej na volitelné
rameno2 nebo volitelný nástěnný držák2 se 100mm držákem standardu VESA.
● Vaše investice do informačních technologií je chráněna standardní 3letou omezenou zárukou. Vyberte si z řady
volitelných služeb HP Care Pack 4 a získejte ke standardní záruce další ochranu.
● Buďte lepším spotřebitelem s monitorem, jenž obsahuje součásti šetrné k životnímu prostředí, včetně nízkého
obsahu halogenů4, skla bez obsahu arzénu a podsvícení displeje bez obsahu rtuti.
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23" dotykový monitor HP EliteDisplay S230tm
Tabulka s technickými údaji

Číslo produktu

E4S03AA; E4S03AT

Barva produktu

Černá/stříbrná

Velikost displeje (úhlopříčka) 58,4 cm (23")
Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

220 cd/m²1

Kontrastní poměr

1 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický1

Poměr odezvy

7 ms (šedá – šedá);1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

1 920 × 1 080

Podporovaná rozlišení

1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

5bodobá optická dotyková technologie; Plug and Play; Antireflexní filtr; Uživatelsky programovatelné; Volba jazyka; Ovládání na obrazovce; LED
podsvícení; Panel IPS Možnost dotykového ovládání

Uživatelské ovládací prvky

Nabídka; Mínus („-“); Plus („+“); OK; Napájení

Vstupní signál

1 port DisplayPort (s podporou HDCP); 1 DVI-D

Porty a konektory

1 port USB
(Připojení USB pouze pro dotykové funkce a funkce webové kamery)

Příkon

Vstupní napětí: 90 až 265 V stř.

Spotřeba energie

Spotřeba energie, popis: 33 W (maximální), 25 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: 1 920 × 1 080

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

59,93 x 6,95 x 40,92 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

59,93 x 4,05 x 40,92 cm

Hmotnost

6,5 kg

Ergonomické funkce

Náklon: +15 až +70°

Web kamera

Integrovaná webová kamera 720 p

Multimédia

Interní 2 W na kanálové reproduktory; konektor pro sluchátka a duální mikrofon

Certifikace a soulad
s předpisy

Certifikace TCO; CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-mark; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-standby; eK; CECP; CEL třída 1; SmartWay Transport
Partnership (NA); Certifikace Microsoft WHQL

Ekologické informace

Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzenu; Nízký obsah halogenů2

Co je obsaženo v krabici

Monitor; Kabel DVI-D; Kabel DisplayPort; Kabel USB; Zvukový kabel; Napájecí kabel (AC); Dokumentace s diskem CD; Software HP Display Assistant;
Software HP YouCam

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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23" dotykový monitor HP EliteDisplay S230tm
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Stojan pro displeje a
notebooky HP

Skvělá domácí základna pro obchodní cestující, kteří jsou neustále na cestách. Svůj pracovní notebook HP můžete doma
přeměnit na řešení podobné stolnímu počítači s podporou dvou displejů (displej notebooku a externí displej).
Přizpůsobitelné provedení nastavitelného stojanu na displej HP vyhovuje široké škále velikostí notebooků díky inovativní
nastavitelné poličce. Tento stojan vyhovuje jak notebookům, které mohou být připojeny k dokovací stanici, tak
i notebookům, které dokovací konektor neobsahují. Kolečka zabudovaná v základně umožňují otáčet stojanem, takže
obraz na displeji můžete snadno ukázat ostatním. Stojan monitoru se dvěma klouby a plynulým pohybem umožňuje lepší
nastavení hloubky, výšky a náklonu pro maximální pohodlí.

Číslo produktu: AW662AA
Rameno monitoru HP,
oddělené

Rameno pro jeden monitor HP je perfektní stolní příslušenství pro váš pracovní prostor. Elegantní a praktické rameno pro
jeden monitor HP usnadní vaši práci.

Grafický adaptér HP se
dvěma výstupy USB

Zvyšte využití obrazovky a produktivitu prací na dvou monitorech s využitím grafického adaptéru HP USB s dvěma
výstupy, který podporuje vstupy DVI-I a DisplayPort pro vysílání obrazu ve vysokém rozlišení prostřednictvím jednoho
připojení USB 3.0 B k vašemu počítači.

Číslo produktu: BT861AA

Číslo produktu: C5U89AA

Rychloupínací držák HP

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a
jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a
maximálně tak využít prostor.

Číslo produktu: EM870AA

Sada kabelu HP DisplayPort

Propojuje konektor DisplayPort stolního firemního počítače HP s konektorem DisplayPort na monitoru.

5 let, další pracovní den
u zákazníka

Získejte pro své zařízení 5letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: VN567AA

Číslo produktu: U7935E
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23" dotykový monitor HP EliteDisplay S230tm
Poznámky pod čarou se zprávami
K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD).
Montážní ramena a hardware se prodávají samostatně.
V prodeji samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti
naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva
vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
4 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.
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Technické specifikace zřeknutí
1
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Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
Externí příslušenství, včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií, nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Více informací na
www.hp.eu/monitors
Drže krok s využitím finančních služeb HP

Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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