Dataark

HP EliteDisplay S230tm 23-tommers
berøringsskjerm
Hengi deg til en flerberøringsskjerm designet for moderne virksomheter

Få mest mulig ut av kontor-PCens
Windows 8-miljø med en
tilbakelent IPS-flerberøringsskjerm
som sørger for produktivitet til
fingerspissene og bidrar til at du
har det komfortabelt hele dagen.
Få livaktige bilder i full HD på den
ekstra store 58,4 cm (23")
(diagonalt) skjermen.
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Gjør mer
● Trykk, skyv og sveip i vei til høyere produktivitet. Denne Windows 8-sertifiserte flerberøringsskjermen er
Plug&Play-klar til å støtte de nyeste berøringsaktiverte forretningsprogrammene og konstruert for en tilbakelent
og mer komfortabel berøringsopplevelse.
Nå kan du se alt
● Få en flott visuell opplevelse, selv i sterkt omgivelseslys, med den brede, 178-graders visningsvinkelen
IPS-teknologi gir. Dra nytte av full HD-oppløsning1 og beskyttelsesglass med antirefleks.
Møte på et øyeblikks varsel
● Få en ideell kommunikasjonsopplevelse med en skjerm som er optimalisert for samarbeid i bedrifter med
integrerte høyttalere, webkamera og to mikrofoner.
Med
● Bruk opptil fem samtidige berøringspunkter med optisk berøringsteknologi som er sertifisert for Windows 8 og
Plug&Play-klar til å fungere med Windows 7 også.
● Få flotte visningsvinkler og fantastisk fargeintegritet med IPS-teknologi (In-Plane Switching). Del
videokonferanser med alle i rommet i full HD1 på en 23-tommers (diagonalt) skjerm.
● Kobles enkelt til plattformen og en rekke enheter med praktiske DVI- og DisplayPort-innganger.
● Den tilbakelente staffelidesignen kan reguleres fra +15 til +70 grader. Fjern skjermen fra skrivebordet og fest
den med tilleggsutstyr som svingarm2 eller veggfeste2 med 100 mm VESA-monteringsstøtte.
● IT-investeringen dekkes av en treårig begrenset standardgaranti. Velg valgfrie HP Care Pack-tjenester4 for å
utvide beskyttelsen ut over standardgarantien.
● Bli en bedre forbruker med en skjerm som består av miljøansvarlig komponenter som inkluderer halogenfattig4,
arsenikkfritt skjermglass og kvikksølvfri bakbelysning.
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Spesifikasjonstabell

Produktnummer

E4S03AA; E4S03AT

Produktfarge

Svart/sølv

Skjermstørrelse (diagonalt)

58,4 cm (23")

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

220 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk1

Responsgrad

7 ms grå til grå1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

1920 x 1080

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

5-punkts optisk berøringsteknologi; Plug & Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning; IPS-panel (In
Plane Switching); Berøringsaktivert

Brukerkontroller

Meny; Minus ("-"); Pluss ("+"); OK; Strøm

Inngangssignal

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

Porter og kontakter

1 USB
(USB-tilkobling bare for berørings- og webkamerafunksjoner)

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 90 til 265 V vs

Strømforbruk

Beskrivelse av strømforbruk: 33 W (maksimum), 25 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: 1920 x 1080

Mål med stativ (B x D x H)

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

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

6,5 kg

Ergonomiske funksjoner

Vipp: +15 til +70°

Webcam

Integrert 720p-webkamera

Multimedier

Interne høyttalere med 2 W per kanal; hodetelefonkontakt og to mikrofoner

Sertifisering og overholdelse TCO-sertifisert; CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-merket; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-standby; eK; CECP; CEL Grade 1; SmartWay Transport
av lover og forskrifter
Partnership (NA); Microsoft WHQL-sertifisering
Miljømessig

Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Lavhalogen2

Innhold i esken

Skjerm; DVI-D-kabel; DisplayPort-kabel; USB-kabel; Lydkabel; Strømledning; Dokumentasjonssett med CD; HP Display Assistant-programvare; HP
YouCam-programvare

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP stativ for bærbar PC og
skjerm

Den perfekte hjemmebasen for forretningsbrukere som konstant er på reise - gjør om din bærbare kontor-PC til en
stasjonær løsning som støtter opptil to skjermer (skjermen på den bærbare pluss ekstern skjerm). Designen gjør at HP
justerbart stativ kan tilpasses en rekke størrelser på bærbare PCer ved hjelp av den innovative, justerbare hyllen. Dette
stativet har også plass for bærbare PCer som kan kobles til en forankringsstasjon, og bærbare som ikke har
forankringskontakt. Integrerte valser i foten lar deg rotere stativet slik at du enklere kan dele arbeidet ditt med andre. Et
dobbelhengslet, lettbevegelig visningsstativ gir mulighet til større justering av dybde, høyde og vinkel og med det oppnå
maksimal komfort.

Produktnummer: AW662AA
HP enkel skjermarm

HP enkel skjermarm er et perfekt skrivebordstilbehør for arbeidsmiljøet. Den stilige og strømlinjeformede HP enkel
skjermarm er utformet for å understøtte måten du arbeider på.

Produktnummer: BT861AA

HP Dual Output
USB-grafikkadapter

Øk skjermutrustningen og produktiviteten ved hjelp av toskjermsoppsett med HP USB-grafikkort med to utganger, som
har DVI-I- og DisplayPort-utganger som kan drive skjermer med høy oppløsning via én enkelt USB 3.0 B-tilkoblingen til
PCen.

Produktnummer: C5U89AA

HP hurtigutløserbrakett

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer
og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP DisplayPort-kabelsett

Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

5 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: VN567AA

Produktnummer: U7935E
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Fotnoter
HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.
Monteringsutstyr selges separat.
Selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk
www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder
kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for
HP-produktet.
4 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp er kanskje ikke lavhalogen.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2

Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

Lær mer på
www.hp.eu/monitors
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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