Karta produktu

Monitor dotykowy HP EliteDisplay S230tm o
przekątnej 23 cali
Zanurz się w środowisko wielopunktowego interfejsu dotykowego
zaprojektowanego z myślą o nowoczesnej działalności biznesowej

W pełni pochylany ekran dotykowy
IPS z wielopunktowym interfejsem
dotykowym pozwala maksymalnie
wykorzystać funkcje systemu
Windows 8, zapewniając wydajność
i komfort pracy przez cały dzień.
Doskonała jakość obrazów w
rozdzielczości Full HD na
wyjątkowo dużym ekranie o
przekątnej 58,4 cm (23").
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Rób więcej
● Sterowanie dotknięciem, przewijaniem i przesuwaniem pozwala zwiększyć produktywność. Wielopunktowy
monitor dotykowy z certyfikatem zgodności z systemem Windows 8 jest gotowy do pracy i obsługuje najnowsze
dotykowe aplikacje biznesowe, a jego pochylana konstrukcja zapewnia większy komfort sterowania dotykiem.
Teraz można wszystko zobaczyć wyraźnie
● Wspaniałe wrażenia wizualne nawet w silnie oświetlonym otoczeniu z szerokim, 178-stopniowym kątem
wyświetlania w technologii IPS. Zachwycająca rozdzielczość Full HD1 i ochronne szkło antyrefleksyjne.
Błyskawiczna organizacja spotkań
● Doskonała komunikacja dzięki ekranowi zoptymalizowanemu pod kątem współpracy biznesowej – z
wbudowanymi głośnikami, kamerą internetową i dwoma mikrofonami.
Obejmuje
● Optyczna technologia dotykowa zatwierdzona do współpracy z systemem Windows 8 pozwala korzystać nawet
z pięciu punktów dotykowych jednocześnie, a ponadto jest też bezpośrednio gotowa do pracy w systemie
Windows 7.
● Duży kąt wyświetlania i bardzo realistyczne kolory dzięki technologii IPS. Ekran o przekątnej 23 cali pozwala
udostępnić obraz z wideokonferencji wszystkim w pomieszczeniu – w jakości Full HD1.
● Wygodne porty DVI i DisplayPort ułatwiają łączenie się z wybraną platformą i szeroką gamą innych urządzeń.
● Sztalugowa konstrukcja umożliwia głębokie pochylenie ekranu o od +15 do +70 stopni. Monitor można zdjąć z
biurka i umieścić w opcjonalnym uchwycie2 lub na mocowaniu ściennym2 za pomocą mocowania VESA 100 mm.
● Standardowa trzyletnia gwarancja ograniczona zapewnia pełną ochronę inwestycji informatycznych. Opcjonalny
pakiet usług HP Care Pack 4 pozwala rozszerzyć ochronę poza standardową gwarancję.
● Pracuj w zgodzie ze środowiskiem za sprawą monitora wyposażonego w ekologiczne komponenty o niskiej
zawartości halogenu4, szkło niezawierające arsenu oraz podświetlenie pozbawione rtęci.
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Tabela specyfikacji

Oznaczenie produktu

E4S03AA; E4S03AT

Kolor produktu

Czarny/srebrny

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

58,4 cm (23")

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

220 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 10000000:1 dynamiczny1

Wskaźnik odpowiedzi

7 ms (od szarości do szarości)1

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość własna

1920 x 1080

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

5-punktowa optyczna technologia dotykowa; Plug and Play; Powłoka antyrefleksyjna; Konfiguracja przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe;
Podświetlenie LED; Panel IPS; Obsługa sterowania dotykiem

Kontrolki użytkownika

Menu; Minus („-”); Plus („+”); OK; Zasilanie

Sygnał wejściowy

1 złącze DisplayPort (z obsługą HDCP); 1 port DVI-D

Porty i złącza

1 port USB
(Złącze USB tylko dla funkcji dotykowych i kamery internetowej)

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 90–265 V

Zużycie energii

Opis poboru energii elektrycznej: 33 W (maks.), 25 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080

Wymiary ze stojakiem (szer. x 59,93 x 6,95 x 40,92 cm
głęb. x wys.)
Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

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

Waga

6,5 kg

Ergonomia

Nachylenie: od +15 do +70°

Kamera internetowa

Wbudowana kamera internetowa 720p

Multimedia

Wewnętrzne głośniki o mocy 2 W na kanał; gniazdo słuchawkowe i dwa mikrofony

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

Certyfikat TCO; CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-mark; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-standby; eK; CECP; CEL klasa 1; SmartWay Transport
Partnership (Ameryka Płn.); Certyfikat Microsoft WHQL

Ochrona środowiska

Podświetlenie niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu2

Zawartość opakowania

Monitor; Kabel DVI-D; Kabel DisplayPort; Kabel USB; Kabel audio; Kabel zasilania pr. zm.; Zestaw dokumentacji z płytą CD; Oprogramowanie HP Display
Assistant; Oprogramowanie HP YouCam

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Wysięgnik do pojedynczego
monitora HP

Pojedyncze ramię monitora HP to doskonałe akcesorium biurkowe do przestrzeni roboczej. Eleganckie i smukłe
pojedyncze ramię monitora HP zaprojektowano z myślą o uzupełnieniu stylu pracy użytkownika.

Karta graficzna HP Dual
Output USB

Większa powierzchnia ekranu i większa wydajność pracy w konfiguracji z dwoma monitorami – dzięki 2-portowemu
adapterowi graficznemu USB HP z gniazdami DVI-I i DisplayPort pozwalającymi obsługiwać monitory w wysokiej
rozdzielczości za pośrednictwem jednego połączenia USB 3.0 B z komputerem.

Oznaczenie produktu: BT861AA

Oznaczenie produktu: C5U89AA

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA,
zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej
podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Oznaczenie produktu: EM870AA

Zestaw kabli HP DisplayPort

Możliwość połączenia złącza DisplayPort w komputerze biurkowym HP dla firm ze złączem DisplayPort w monitorze.

5 lata, serwis w następnym
dniu roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia ostanie przeprowadzona przez specjalistę
zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat

Oznaczenie produktu: VN567AA

Oznaczenie produktu: U7935E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
Do wyświetlania obrazów HD wymagane są treści HD.
Ramiona oraz elementy montażowe są sprzedawane oddzielnie.
Produkt sprzedawany osobno. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują
pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom i postanowieniom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym
klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe, zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub gwarancja ograniczona HP
dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.
4 Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
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Dane techniczne zastrzeżenia
Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
2 Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
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Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors
Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP ułatwia wdrażanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wartości biznesowej i zapewnienia przewagi nad konkurencją.
Więcej informacji pod adresem na www.hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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