Taulukot

HP:n 23 tuuman EliteDisplay S230tm
-kosketusnäyttö
Uppoudu tehtäviisi monikosketusnäytöllä, joka on suunniteltu
moderniin liiketoimintaan

Hyödynnä yritystietokoneesi
Windows 8 -ympäristön potentiaali
kokonaan kallistuvalla, usean
yhtäaikaisen kosketuksen sallivalla
IPS-näytöllä, joka tuo
tuottavuuden sormenpäidesi
ulottuville ja tuntuu mukavalta
käyttää koko päivän. Katsele eloisia
täysteräväpiirtokuvia erittäin
laajalta, halkaisijaltaan 58,4 cm:n
(23 tuuman) näytöltä.
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Enemmän
● Paranna tuottavuutta napautuksin, liu'utuksin ja pyyhkäisyin. Windows 8 -sertifioitu, usean yhtäaikaisen
kosketuksen salliva näyttö tukee plug-and-play-liitettäviä, uusimpia kosketustoiminnoilla varustettuja
yrityssovelluksia – lisäksi sitä voi kallistaa mahdollisimman mukavan kosketusasennon löytämiseksi.
Nyt voit nähdä kaiken
● IPS-tekniikka tarjoaa yhdessä 178 asteen laajakuvakatselukulman kanssa upean katselukokemuksen myös
silloin, kun ympärillä on kirkasta. Hyödynnä täysteräväpiirtotarkkuus1 ja heijastamaton suojalasi.
Tapaamiset lyhyilläkin varoitusajoilla
● Nauti ihanteellisesta viestintäkokemuksesta käyttämällä näyttöä, joka on optimoitu yritystason yhteistyöhön ja
jossa on sisäänrakennetut kaiuttimet, verkkokamera ja kaksi mikrofonia.
Ominaisuudet
● Näytön Windows 8 -sertifioitu optinen kosketustekniikka mahdollistaa jopa viisi yhtäaikaista kosketusta, ja
näytössä on myös plug-and-play-valmius Windows 7 -käyttöjärjestelmälle.
● IPS-tekniikka takaa uskomattoman katselukulman ja upean värien tarkkuuden. Nyt kaikki huoneessa olijat voivat
nähdä videoneuvottelutilanteen halkaisijaltaan 23 tuuman täysteräväpiirtonäytöltä1.
● Yhdistä näyttö helposti käyttöympäristöön ja lisälaitteisiin kätevillä DVI- ja DisplayPort-liitännöillä.
● Reilusti kallistuvaa tukimallia voi säätää viidestätoista asteesta seitsemäänkymmeneen. Voit myös sijoittaa
näytön lisävarusteena hankittavan varren2 varaan tai kiinnittää sen seinään lisävarusteena hankittavalla
seinäkiinnikkeellä2, sillä näytössä on tuki 100 mm:n VESA-kiinnitykselle.
● Tietotekniikkainvestointiasi suojaa kolmen vuoden rajoitettu vakiotakuu. Voit myös valita HP Care Pack
-palveluvalikoimasta4 tukipaketin, joka on laajempi kuin vakiotakuu.
● Ole parempi kuluttaja käyttämällä näyttöä, joka on tehty ympäristötietoisista osista, joita ovat
vähähalogeeninen4, arsenikiton lasi ja elohopeattomat taustavalot.
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

E4S03AA; E4S03AT

Tuotteen väri

Musta/hopea

Näytön koko (lävistäjä)

58,4 cm (23 tuum.)

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

220 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

7 ms (harmaa–harmaa)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Viiden yhtäaikaisen kosketuksen optinen tekniikka; Plug and Play; häikäisynesto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä;
LED-taustavalaistus; IPS-paneeli; Kosketustoiminnallisuuden käyttöönotto

Käyttäjätoiminnot

Valikko; Miinus (-); Plus (+); OK; Virta

Sisääntulosignaali

1 DisplayPort (HDCP-tuki); 1 DVI-D

Portit ja liittimet

1 USB-portti
(USB-liitäntä vain verkkokamera- ja kosketustoimintoja varten)

Virransyöttö

Tulojännite: 90–265 V AC

Virrankulutus

Virrankulutuksen kuvaus: 33 W (enintään), 25 W (normaali), 0,5 W (valmiustilassa); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 080

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

59,93x6,95x40,92 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 59,93×4,05×40,92 cm
(l × s × k)
Paino

6,5 kg

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: +15–+70°

Web-kamera

Integroitu 720 pikselin verkkokamera

Multimedia

Sisäiset kaiuttimet (2 W kanavaa kohden); kuulokeliitäntä ja kaksi mikrofonia

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

TCO-hyväksyntä; CB; CE; TÜV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-merkintä; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-Standby; eK; CECP; CEL, luokka 1;
SmartWay-kuljetuskumppanuus (Pohj.Am.); Microsoft WHQL -sertifiointi

Ympäristö

elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen2

Pakkauksen sisältö

Näyttö; DVI-D-johto; DisplayPort-johto; USB-johto; äänijohto; virtajohto; dokumentaatiopaketti ja CD-levy; HP Display Assistant -ohjelmisto; HP YouCam
-ohjelmisto

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n näytön ja kannettavan
teline

Täydellinen tukikohta työkseen matkustavalle. Muunna HP:n yrityskannettava työpöytäratkaisuksi, joka tukee jopa kahta
näyttöä, kannettavan tietokoneen näyttöä ja ulkoista näyttöä. Käyttötarpeisiin mukautettava HP:n näyttöteline sopii
monenkokoisille kannettaville, sillä siinä on säädettävä hylly. Teline sopii sekä telakointiasemaan liitettäville että muun
tyyppisille kannettaville tietokoneille. Pohjan rullien ansiosta voit kääntää telinettä, joten työsi jakaminen muiden kanssa
helpottuu. Kaksinivelisen ja sulavasti liikkuvan näyttötelineen ansiosta saat paremmat syvyyden, korkeuden ja
kallistuskulman säätömahdollisuudet.

Tuotenumero: AW662AA

HP:n yhden näytön
telinevarsi

HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden
näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

HP Dual Output USB
-grafiikkasovitin

Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä
yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

HP Quick Release -kiinnike

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: BT861AA

Tuotenumero: C5U89AA

Tuotenumero: EM870AA

HP DisplayPort -kaapelisarja

Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: VN567AA

Tuotenumero: U7935E
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Viestin alaviitteet
Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.
Kiinnitysvarret ja -tarvikkeet on hankittava erikseen.
Hankittava erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n
palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai
HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
4 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
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Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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