Adatlap

HP EliteDisplay S230tm 23 hüvelykes
érintőképernyős monitor
A modern vállalkozások számára tervezett multi-touch kijelzővel
elmerülhet a munkában

A teljesen hátradönthető,
multi-touch IPS-képernyő
segítségével a lehető legtöbbet
hozhatja ki Windows 8 rendszerű
üzleti számítógépéből, így a lehető
legeredményesebben és
kényelmesen dolgozhat egész nap.
Rendkívül nagy, 58,4 cm (23
hüvelyk) képátlójú képernyőn
élvezheti az élénk, Full HD
felbontású képeket.
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Érjen el többet
● Koppintással, csúsztatással és pöccintéssel növelheti a termelékenységet. A Windows 8-tanúsítvánnyal
rendelkező multi-touch monitor plug-and-play módon használható, támogatja a legújabb érintőképernyős üzleti
alkalmazásokat, a hátradönthető kialakítás révén pedig kényelmes érintésvezérlést biztosít.
Mostantól mindent láthat
● Az IPS technológia nyújtotta széles, 178 fokos betekintési szög nagyszerű vizuális élményt tesz lehetővé, még
erős térmegvilágítás esetén is. Élvezheti a Full HD1 felbontás és a csillogásmentes védőüveg előnyeit.
Értekezletek egy szempillantás alatt
● A beépített hangszóróval, webkamerával és két mikrofonnal ellátott, üzleti szintű együttműködéshez
optimalizált képernyő az ideális kommunikáció élményét nyújtja.
Szolgáltatások
● Az optikai érintéstechnológiával legfeljebb öt érintési pontot használhat egyszerre. A technológia Windows
8-tanúsítvánnyal rendelkezik, és plug-and-play módon használható a Windows 7 rendszerrel is.
● Nagy betekintési szöget és lenyűgöző színeket élvezhet az IPS-technológia révén. A 23 hüvelyk képátlójú
képernyőn Full HD1 felbontású videokonferenciákat oszthat meg mindenkivel a helyiségben.
● Egyszerűen csatlakoztatható a meglévő rendszerhez és számos különféle eszközhöz a DVI- és
DisplayPort-csatlakozókkal.
● A jól hátra dönthető, állványos kialakítás révén +15 és +70 fok közötti szög állítható be. Távolítsa el a kijelzőt az
asztalról, és helyezze a választható karos tartóra2 vagy a választható fali tartóra2 a 100 mm-es VESA
rögzítőtámasszal.
● Informatikai befektetését a szokásos, hároméves korlátozott jótállás támogatja. A külön megvásárolható HP
Care Pack szolgáltatások4 igénybe vételével a normál jótállás által biztosított védelmet további lehetőségekkel
bővítheti.
● Környezettudatosabb fogyasztó lehet ezzel a környezetbarát részegységekkel, többek között alacsony
halogéntartalmú elemekkel4, arzénmentes üveggel és higanymentes háttérvilágítással rendelkező képernyővel.
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HP EliteDisplay S230tm 23 hüvelykes érintőképernyős monitor
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

E4S03AA; E4S03AT

Termékszín

Fekete/Ezüst

Képernyőméret (átlós)

58,4 cm (23”)

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

220 cd/m²1

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus1

Válaszarány

7 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

1920 x 1080

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

5 pontos optikai érintéstechnológia; Plug and Play; Csillogásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő
kezelőelemek; LED-es háttérvilágítás; Képsíkváltós (IPS) panel; Érintés engedélyezése

Felhasználói vezérlők

Menü; Mínusz („-”); Plusz („+”); OK; Tápellátás

Bemeneti jel

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

Portok és csatlakozók

1 USB
(Külön USB-kapcsolat az érintési és a webkamera-funkciókhoz)

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 90–265 V~

Energiafogyasztás

Energiafogyasztási adatok: 33 W (maximális), 25 W (jellemző) 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1920 x 1080

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

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

Méretek állvány nélkül (Szé x 59,93 x 4,05 x 40,92 cm
Mé x Ma)
Súly

6,5 kg

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: +15 és +70° között

Webkamera

Beépített 720p webkamera

Multimédia

Belső, csatornánként 2 W-os hangszóró; fejhallgató-csatlakozó és két mikrofon

Tanúsítvány és megfelelőség TCO minősítésű; CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-mark; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C jelölés; E-standby; eK; CECP; CEL 1. osztály; SmartWay
Transport Partnership (Észak-Amerika); Microsoft WHQL-tanúsítvány
Környezeti

Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú2

A doboz tartalma

Monitor; DVI-D kábel; DisplayPort-kábel; USB-kábel; Audiokábel; Hálózati tápkábel; Dokumentációs csomag CD-vel; HP Display Assistant szoftver; HP
YouCam szoftver

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP EliteDisplay S230tm 23 hüvelykes érintőképernyős monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP kijelző- és
noteszgépállvány

Tökéletes központ az állandóan úton levő üzleti utazó számára – a HP üzleti noteszgép egy akár két képernyőt (a
noteszgép kijelzőjét és egy külső képernyőt) támogató asztali megoldássá alakítható. A HP állítható monitorállvány
rugalmas kialakítása és az innovatív, állítható polc révén számos noteszgépmérethez használható. Ez az állvány a
dokkolóegységhez csatlakoztatható és dokkcsatlakozó nélküli noteszgépekhez egyaránt alkalmas. A beépített
talpgörgők révén az állvány elforgatható, így a munka könnyebben megosztható másokkal. A két forgópántos, finoman
mozgatható képernyőállvány maximális kényelmet eredményez, jobb mélység-, magasság- és dőlésbeállítást tesz
lehetővé.

Termékszám: AW662AA
HP szimpla monitorkar

A HP egykaros monitorkar a tökéletes munkahelyi asztali kiegészítő. A karcsú és áramvonalas HP egykaros monitorkar
kiegészíti a munkastílusát.

Termékszám: BT861AA

HP kettős kimenetű USB
grafikus adapter

Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s
grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0
B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.

Termékszám: C5U89AA

HP gyorsrögzítő keret

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP DisplayPort kábelkészlet

A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort csatlakozójába köthető.

5 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: VN567AA

Termékszám: U7935E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
A HD képek megtekintéséhez nagy felbontású (HD) tartalomra van szükség.
felszereléshez a karok/tartozékok külön vásárolhatók meg.
vásárolható meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos
korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az
ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP-termékhez kapott HP
korlátozott jótállás.
4A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.
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Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1
2

Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.
További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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