Φύλλο δεδομένων

Οθόνη αφής HP EliteDisplay S230tm 23 ιντσών
Βυθιστείτε σε μια οθόνη πολλών σημείων αφής που έχει σχεδιαστεί για
τις σύγχρονες επιχειρήσεις

Αξιοποιήστε στο έπακρο το
περιβάλλον των Windows 8 στον
επαγγελματικό υπολογιστή σας με
μια πλήρως ανακλινόμενη οθόνη
IPS πολλών σημείων αφής που σας
χαρίζει μεγαλύτερη
παραγωγικότητα και άνεση όλη
την ημέρα. Απολαύστε ζωηρές
εικόνες Full HD στην εξαιρετικά
μεγάλη οθόνη 58,4 cm (23'').
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Κάντε περισσότερα
● Αυξήστε την παραγωγικότητά σας με μερικές κινήσεις των δαχτύλων σας. Αυτή η οθόνη πολλών σημείων αφής
διαθέτει πιστοποίηση για τα Windows 8 και δυνατότητα plug-and-play για να υποστηρίζει τις πιο πρόσφατες
επαγγελματικές εφαρμογές με δυνατότητες αφής και έχει ρυθμιζόμενη κλίση για μεγαλύτερη άνεση.
Δείτε τα πάντα
● Απολαύστε εξαιρετική εικόνα, ακόμα και σε συνθήκες έντονου φωτισμού, με τις ευρείες γωνίες προβολής 178
μοιρών που προσφέρει η τεχνολογία IPS. Επωφεληθείτε από την ανάλυση Full HD1 και το αντιθαμβωτικό
προστατευτικό γυαλί.
Επικοινωνήστε ανά πάσα στιγμή
● Απολαύστε μια μοναδική εμπειρία επικοινωνίας με μια οθόνη βελτιστοποιημένη για συνεργασίες
επαγγελματικού επιπέδου, με ενσωματωμένα ηχεία, κάμερα web και δύο μικρόφωνα.
Χαρακτηριστικά
● Χρησιμοποιήστε ταυτόχρονα έως και πέντε σημεία αφής με την οπτική τεχνολογία αφής, η οποία διαθέτει
πιστοποίηση για τα Windows 8 και δυνατότητα plug-and-play για την υποστήριξη και των Windows 7.
● Απολαύστε εκπληκτικές γωνίες προβολής και μοναδική ακεραιότητα χρωμάτων χάρη στην τεχνολογία In-Plane
Switching (IPS). Πραγματοποιήστε βιντεοδιασκέψεις Full HD1 με όλους όσους βρίσκονται στην αίθουσα με μια
οθόνη 23 ιντσών.
● Συνδεθείτε εύκολα στην πλατφόρμα σας και σε ποικιλία συσκευών χάρη στις πρακτικές εισόδους DVI και
DisplayPort.
● Η σχεδίαση "καβαλέτο" παρέχει δυνατότητα ανάκλισης από +15 έως +70 μοίρες. Πάρτε την οθόνη από το
γραφείο και τοποθετήστε την στον προαιρετικό βραχίονα2 ή την προαιρετική επιτοίχια βάση2 με το μηχανισμό
στήριξης VESA 100 mm.
● Η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Επιλέξτε τις προαιρετικές
υπηρεσίες HP Care Pack4 για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από την τυπική εγγύηση.
● Υιοθετήστε υπεύθυνη καταναλωτική στάση με μια οθόνη με περιβαλλοντικά υπεύθυνα εξαρτήματα, όπως
γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο4, και οπισθοφωτισμό χωρίς
υδράργυρο.
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Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

E4S03AA; E4S03AT

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο/Ασημί

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

58,4 cm (23")

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

220 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1.000:1 στατική, 10.000.000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

7 ms από γκρι σε γκρι1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

1920 x 1080

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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

Χαρακτηριστικά οθόνης

Οπτική τεχνολογία αφής 5 σημείων, plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου
στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED, οθόνη τεχνολογίας IPS, δυνατότητα αφής

Χειριστήρια

Μενού, μείον ("-"), συν ("+"), OK, λειτουργία

Σήμα εισόδου

1 DisplayPort (με υποστήριξη HDCP), 1 DVI-D

Θύρες και υποδοχές

1 USB
(Σύνδεση USB μόνο για τις λειτουργίες αφής και κάμερας web)

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 90 έως 265 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 33 W (μέγιστη), 25 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 59,93 x 6,95 x 40,92 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 59,93 x 4,05 x 40,92 cm
x Υ)
Βάρος

6,5 kg

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: +15 έως +70°

Webcam

Ενσωματωμένη κάμερα web 720p

Πολυμέσα

Εσωτερικά ηχεία 2 W ανά κανάλι, υποδοχή ακουστικών και δύο μικρόφωνα

Πιστοποίηση και
συμμόρφωση

Πιστοποίηση TCO, CB, CE, TUV-S, EAC, CUL, FCC, CSA, NOM, σήμα S, VCCI, PSB, ISC, CCC, BSMI, C-Tick, E-Standby, eK, CECP, CEL κλάσης 1, SmartWay
Transport Partnership (Β. Αμερική), Πιστοποίηση Microsoft WHQL

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο2

Περιεχόμενα συσκευασίας

Οθόνη, καλώδιο DVI-D, καλώδιο DisplayPort, καλώδιο USB, καλώδιο ήχου, καλώδιο τροφοδοσίας AC, κιτ τεκμηρίωσης με CD, λογισμικό HP Display
Assistant, λογισμικό HP YouCam

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Βάση για φορητό
υπολογιστή και οθόνη HP

Η ιδανική βάση για το σπίτι, για τον επαγγελματία που ταξιδεύει συχνά και βρίσκεται συνεχώς εν κινήσει – μετατρέψτε
τον επαγγελματικό φορητό υπολογιστή σας HP σε επιτραπέζια λύση που υποστηρίζει έως δύο οθόνες (την οθόνη του
φορητού υπολογιστή καθώς και μια εξωτερική οθόνη). Η προσαρμόσιμη σχεδίαση της ρυθμιζόμενης βάσης οθόνης HP
μπορεί να δεχτεί μια σειρά μεγεθών φορητού υπολογιστή, χάρη στο πρωτοποριακό ρυθμιζόμενο ράφι της. Αυτή η βάση
δέχεται επίσης φορητούς υπολογιστές που μπορούν να συνδεθούν σε σταθμό σύνδεσης και φορητούς υπολογιστές
που δεν έχουν υποδοχή για σταθμό σύνδεσης. Οι ενσωματωμένοι τροχοί σάς επιτρέπουν να περιστρέφετε τη βάση
ώστε να μοιράζεστε πιο εύκολα τη δουλειά σας. Η βάση οθόνης με δύο αρθρώσεις και ομαλή κίνηση επιτρέπει
καλύτερη ρύθμιση βάθους, ύψους και κλίσης για μέγιστη άνεση.

Αριθμός προϊόντος: AW662AA
Μονός βραχίονας οθόνης HP

Ο Βραχίονας οθόνης HP είναι το ιδανικό επιτραπέζιο αξεσουάρ για την εργασία σας. Κομψός και σύγχρονος, ο
Βραχίονας οθόνης HP έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει τον τρόπο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: BT861AA

Προσαρμογέας γραφικών
HP με δύο εξόδους USB

Αυξήστε την επιφάνεια της οθόνης και την παραγωγικότητα με εγκατάσταση δύο οθονών χάρη στον προσαρμογέα
γραφικών HP USB δύο εξόδων, που διαθέτει εξόδους DVI-I και DisplayPort για σύνδεση οθονών υψηλής ανάλυσης στον
υπολογιστή σας μέσω μίας και μοναδικής υποδοχής USB 3.0 B.

Αριθμός προϊόντος: C5U89AA

Βραχίονας HP γρήγορης
αποδέσμευσης

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και
άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας
τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Κιτ καλωδίου HP
DisplayPort

Συνδέει μια υποδοχή DisplayPort ενός επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή HP με την υποδοχή DisplayPort μιας
οθόνης.

5 έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: VN567AA

Αριθμός προϊόντος: U7935E
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Για την προβολή εικόνων HD, απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD).
Το εξάρτημα και ο βραχίονας στήριξης πωλούνται ξεχωριστά.
Διατίθενται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού.
Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που
υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους
όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
4 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να
μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
1
2

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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