Dataark

HP EliteDisplay S230tm 23" touch-skærm
Lad dig opsluge af denne touchskærm, der er designet til moderne
virksomheder

Få mest muligt ud af Windows
8-miljøet på din arbejdscomputer
med den fuldt justerbare,
multiberøringsfølsomme
IPS-skærm, som øger
produktiviteten og gør arbejdet
behageligt dagen lang. Du får
levende billeder i fuld HD med den
ekstra store skærm på 58,4 cm
(23" diagonalt).
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Flere muligheder
● Tryk, glid og svip din vej til højere produktivitet. Denne Windows 8-certificerede multi-touch-skærm er klar til
brug sammen med de nyeste touch-baserede forretningsapplikationer og er designet til at kunne lænes tilbage,
så du får en mere behagelig touch-oplevelse.
Se alt nu
● Få en flot visuel oplevelse, selv ved forhold med meget lys, med 178-graders visningsvinkel ved hjælp af
IPS-teknologien. Udnyt fuld HD-opløsning1 og refleksfrit beskyttende glas.
Mød op med et øjebliks varsel
● Få glæde af ideel kommunikation med en skærm, der er optimeret til virksomheders behov via et samarbejde
mellem integrerede højttalere, webkamera og to mikrofoner.
Fremhævede funktioner
● Brug op til fem touch-punkter på samme tid med optisk touch-teknologi, der er certificeret til Windows 8, men
som også er klar til brug med Windows 7.
● Med In-Plane Switching (IPS)-teknologien får du visningsvinkler på 178 grader og de flotteste farver. Del
videokonferencer med alle i lokalet med en 23" skærm i fuld HD1.
● Nem tilslutning til din platform og en række enheder med praktiske DVI og DisplayPort-indgange.
● Det tilbagelænede staffeli-design kan justeres fra +15 til +70 grader. Tag skærmen væk fra skrivebordet, og
monter den på en arm2 eller på væggen ved hjælp af et 100-mm VESA-beslag.3
● Føl dig tryg ved at vide, at din it-investering understøttes af en 3 års standardgaranti. Med HP Care Pack Services4,
kan du udvide beskyttelsen ud over standardgarantien.
● Du bliver en bedre forbruger med en skærm, der indeholder miljøvenlige komponenter med lavt halogenindhold4,
arsenfrit glas og bagbelysning uden kviksølv.
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HP EliteDisplay S230tm 23" touch-skærm
Specifikationstabel

Produktnummer

E4S03AA; E4S03AT

Produktfarve

Sort/sølv

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

58,4 cm (23")

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

220 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk1

Responsforhold

7 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Understøttede opløsninger

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Skærmegenskaber

5-punkts optisk touch-teknologi; Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen;
LED-bagbelysning; In-Plane Switching-panel Touch kan aktiveres

Brugerbetjening

Menu; Minus ("-"); Plus ("+"); OK; Strømforsyning

Indgangssignal

1 DisplayPort (med HDCP-understøttelse); 1 DVI-D

Porte og stik

1 USB
(USB-tilslutning fungerer kun til touch- og webkamerafunktioner)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 90 til 265 VAC

Strømforbrug

Strømforbrug: 33 W (maksimal), 25 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: 1920 x 1080

Mål inklusive stander (B x D x 59,93 x 6,95 x 40,92 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

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

Vægt

6,5 kg

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktionalitet: +15 til +70°

Webcam

Indbygget 720p HD webkamera

Multimedier

Interne højttalere med 2w/kanal; stik til hovedtelefoner og to mikrofoner

Certificering og
overensstemmelser

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

Miljøansvar

Kviksølvfri skærmbagbelysning; Skærmglas uden arsenik; Lav halogen2

Kassens indhold

Skærm; DVI-D-kabel; DisplayPort-kabel; USB-kabel; Lydkabel; Strømkabel; Dokumentationspakke med cd; HP Display Assistant-software; HP
YouCam-software

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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HP EliteDisplay S230tm 23" touch-skærm
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP stativ til skærm og
bærbar pc

Den perfekte base for forretningsrejsende, der konstant er på farten - gør din bærbare HP Business computer til en
desktop-løsning med mulighed for 2 skærme (skærmen på den bærbare samt en ekstern skærm). HP Adjustable Display
Stands justerbare design gør, at den kan bruges til mange størrelser computere med den nye justerbare hylde. Stativet
kan også bruges til bærbare computere, der kan sluttes til en dockingstation, samt bærbare computere uden dockingstik.
Integrerede ruller gør, at du kan dreje stativet, så andre nemmere kan se skærmen. Med skærmstativet med to hængsler
får du flere muligheder, både hvad angår dybde, højde og hældning, så du får den bedst mulige placering.

Produktnummer: AW662AA

HP Skærmarm til én skærm

HP-skærmarmen til én skærm er det perfekte skrivebordstilbehør til arbejdet. HP-skærmarmen er elegant og strømlinet
og er udviklet som et supplement til din måde at arbejde på.

Produktnummer: BT861AA

HP Dual Output
USB-grafikadapter

Øg antallet af skærme og produktiviteten med en konfiguration med to skærme vha. HP's USB-grafikadapter med
dobbeltudgang, som har DVI-I- og DisplayPort-udgange til høje opløsninger via en enkelt USB 3.0 B-forbindelse til pc'en.

HP Quick Release-beslag

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: C5U89AA

Produktnummer: EM870AA

HP DisplayPort-kabelkit

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

5 års service på stedet
næste hverdag

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: VN567AA

Produktnummer: U7935E
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Fodnoter
Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i HD-opløsning.
Arme og udstyr til montering sælges separat.
Sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten starter på hardwarens købsdato. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan
finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til
den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
4 Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb kan muligvis ikke være lav-halogen-holdige.
1
2
3

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1
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Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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