Folha de Dados

Monitor tátil HP EliteDisplay S230tm de 58,42 cm (23
pol.)
Deixe-se envolver num ecrã multitoque concebido para a empresa de
hoje em dia

Obtenha o máximo do ambiente
Windows 8 do seu PC empresarial
com um ecrã IPS multi-toque
totalmente reclinável que coloca a
produtividade na ponta dos seus
dedos e garante o seu conforto ao
longo do dia. Desfrute de imagens
Full HD vibrantes no ecrã extra
grande de 58,4 cm (23 pol.) na
diagonal.
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Fazer mais
● Toque, deslize e percorra o seu caminho para uma maior produtividade. Este monitor multitoque certificado para
Windows 8 está preparado para plug-and-play para suportar as mais recentes aplicações empresariais táteis e
foi concebido para reclinar-se para uma experiência de toque mais confortável.
Veja tudo
● Obtenha uma excelente experiência visual, mesmo com elevada luz ambiente, com amplos ângulos de
visualização de 178 graus através da tecnologia IPS. Tire partido da resolução Full HD1 e do vidro de proteção
antirreflexo.
Reúna-se em qualquer momento
● Desfrute de uma experiência de comunicação ideal com um ecrã otimizado para colaboração de classe
empresarial com altifalantes integrados, câmara Web e microfones duplos.
Características
● Utilize até cinco pontos de contacto em simultâneo com a tecnologia tátil ótica, que é certificada para Windows 8
e plug-and-play preparado para funcionar também com o Windows 7.
● Obtenha excelentes ângulos de visualização e uma integridade de cor fantástica através da tecnologia In-Plane
Switching (IPS). Partilhe videoconferências com todos na divisão em Full HD1 através de um ecrã de 58,42 cm (23
pol.) na diagonal.
● Ligue facilmente a sua plataforma e uma gama de dispositivos com as convenientes entradas DVI e DisplayPort.
● O design em forma de cavalete com inclinação profunda ajusta-se a partir de +15 a +70 graus. Tire o ecrã da
secretária e coloque-o numa montagem de braço opcional2 ou numa montagem de parede opcional2 com o
suporte de montagem VESA de 100 mm.
● O seu investimento de TI é apoiado por uma garantia limitada padrão de três anos. Escolha serviços HP Care
Pack opcionais4 para alargar a sua proteção para além da garantia padrão.
● Seja um melhor consumidor com um ecrã que tem componentes ecológicos, que incluem baixo halogéneo4,
vidro sem arsénico e retroiluminação sem mercúrio.
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Tabela de especificações

Número de produto

E4S03AA; E4S03AT

Cor do Produto

Preto/Prateado

Dimensão do ecrã (diagonal)

58,4 cm (23 pol.)

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

220 cd/m²1

Relação de contraste

1000:1 estático; 10000000:1 dinâmico1

Razão de resposta

7 ms cinzento para cinzento1

Proporção

16:9

Resolução nativa

1920 x 1080

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Tecnologia tátil ótica de 5 pontos; Plug and Play; Antirreflexo; Programável pelo utilizador; Seleção de idioma; Controlos apresentados no ecrã;
Retroiluminação LED; Placa In Plane Switching; Ativação de toque

Controlos de utilizador

Menu; Menos ("-"); Mais ("+"); OK; Alimentação

Sinal de entrada

1 DisplayPort (com suporte HDCP); 1 DVI-D

Portas e Ligações

1 USB
(Ligação USB apenas para funções de toque e câmara Web)

Potência de entrada

Tensão de entrada: 90 a 265 V CA

Consumo de energia

Descrição do Consumo de Energia: 33 W (máximo), 25 W (normal), 0,5 W (em espera); Resolução do ecrã: 1920 x 1080

Dimensões com suporte (L x P 59,93 x 6,95 x 40,92 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 59,93 x 4,05 x 40,92 cm
x A)
Peso

6,5 kg

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: +15 a +70°
Webcam

Câmara Web 720p integrada

Multimédia

Altifalantes internos de 2 W por canal; tomada de auscultadores e microfone duplo

Certificação de conformidade Certificação TCO; CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-mark; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-standby; eK; CECP; CEL Grau 1; Parceria de
Transporte SmartWay (NA); Certificação Microsoft WHQL
Ambientais

Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Vidro de ecrã sem arsénico; Baixo halogéneo2

Conteúdo da embalagem

Monitor; Cabo DVI-D; Cabo DisplayPort; Cabo USB; Cabo de áudio; Cabo de alimentação CA; Kit de documentação com CD; Software HP Display Assistant;
Software HP YouCam

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Suporte para Monitor HP e
Notebook

A base perfeita para o viajante empresarial em constante movimento - transforme o seu Notebook HP Business numa
solução de desktop que suporta até dois ecrãs (ecrã do notebook e ecrã externo). O design adaptável do Suporte de
Visualização Ajustável HP pode acomodar vários tamanhos de notebook com a inovadora prateleira ajustável. Este
suporte pode também acomodar notebooks que podem ser ligados a uma estação de ancoragem e notebooks que não
possuem uma ficha de ancoragem. Os rolos integrados na base permitem-lhe rodar o suporte de forma a poder partilhar
o seu trabalho mais facilmente. Um suporte de visualização de dupla articulação e movimento suave permite um maior
ajuste de profundidade, altura e inclinação para máximo conforto.

Número de produto: AW662AA
Arm Única do Monitor HP

O Braço de monitor HP único é o acessório de secretária perfeito para a sua vida de trabalho. Fino e elegante, o Braço de
monitor HP único foi concebido para complementar a forma como trabalha.

Número de produto: BT861AA

Adaptador gráfico de saída
dupla USB HP

Aumente o tamanho e a produtividade do ecrã com uma configuração de dois monitores com o Adaptador gráfico de
duas saídas USB HP, apresentando saídas DVI-I e DisplayPort para comandar ecrãs com resoluções mais elevadas através
de uma só ligação USB 3.0 B ao seu PC.

Número de produto: C5U89AA

Suporte HP Quick Release

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA,
Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de
trabalho.

Número de produto: EM870AA

Kit de Cabo DisplayPort HP

Liga um conector de porta de visualização de um computador Desktop Business HP a um conector de porta de
visualização de um monitor.

Número de produto: VN567AA

5 anos, dia útil seguinte, no
local

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, por parte de um técnico
qualificado da HP, se não for possível resolver o problema remotamente

Número de produto: U7935E
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Rodapés com mensagens
Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição.
Os braços e o hardware de montagem são vendidos separadamente.
Vendido separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar em função da sua localização geográfica. O serviço inicia na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições
e limitações. Para mais informações, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente
pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais aplicáveis e tais direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu
produto HP.
4 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não têm baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
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Especificações técnicas renúncias
1
2

Todas as especificações representam especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados pela HP; o desempenho real pode ser superior ou inferior.
As fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem ser ou não de baixo halogéneo.

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors
Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais
informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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