Záznamový list

23-palcový dotykový monitor HP EliteDisplay
S230tm
Vychutnajte si viacdotykový displej navrhnutý pre moderný podnik

Využite čo najlepšie prostredie
operačného systému Windows 8
na vašom podnikovom počítači s
multidotykovým displejom IPS,
ktorý si môžete podľa potreby
nakloniť. Vďaka nemu máte
produktivitu na dosah ruky a celý
deň sa cítite pohodlne. Vychutnajte
si živé obrázky v rozlíšení Full HD
na mimoriadne veľkej obrazovke s
uhlopriečkou 58,4 cm (23'').
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Rob viac
● Dotykom, potiahnutím a rýchlym pohybom dosiahnite vyššiu produktivitu. Tento multidotykový monitor,
certifikovaný pre Windows 8, je vďaka systému plug-and-play pripravený podporovať najnovšie podnikové
aplikácie s dotykovými funkciami. Je navrhnutý tak, aby zjednodušil ovládanie dotykom.
Teraz uvidíte všetko.
● Získajte skvelý vizuálny zážitok dokonca aj v prípade intenzívneho osvetlenia okolia so 178-stupňovými
pozorovacími uhlami vďaka technológie IPS. Využívajte výhody vysokého rozlíšenia 1 a ochranného skla proti
oslepeniu.
Vyskúšajte čo najrýchlejšie.
● Vychutnajte si ideálnu komunikáciu s displejom, ktorý je optimalizovaný na podnikovú spoluprácu na podnikovej
úrovni so zabudovanými reproduktormi, webkamerou a dvoma mikrofónmi.
Funkcie
● Využívajte možnosť dotyku až piatich bodov súčasne s optickou dotykovou technológiou, ktorá je certifikovaná
pre Windows 8 a vďaka systému plug-and-play spolupracuje aj s operačným systémom Windows 7.
● Vďaka technológii In-Plane Switching (IPS) máte k dispozícii skvelé pozorovacie uhly a ohromujúcu integritu
farieb. Zdieľajte videokonferencie s každým v miestnosti v rozlíšení Full HD 1 na obrazovke s uhlopriečkou 23
palcov.
● Jednoducho sa pripojte k svojej platforme a širokej palete zariadení s praktickými vstupmi DVI a DisplayPort.
● Hlboké sklápanie a dizajn podobný maliarskemu stojanu umožňujú prispôsobenie od +15 do +70 stupňov.
Vytvorte si na stole miesto a umiestnite monitor na voliteľné montážne rameno2 alebo voliteľnú montážnu
konzolu na stenu2 s podporou montážneho systému VESA s rozmerom 100 mm.
● Vaše investície do IT sú zabezpečené štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou. Objednajte si voliteľné
služby HP Care Pack4 na rozšírenie vašej ochrany nad rámec štandardnej záruky.
● Staňte sa lepším spotrebiteľom s displejom obsahujúcim súčasti nezaťažujúce životné prostredie, ktoré zahŕňajú
nízky obsah halogenidov4, sklo bez obsah arzénu a podsvietenie bez obsahu ortuti.
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Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

E4S03AA; E4S03AT

Farba produktu

Čierna/Strieb.

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

58,4 cm (23")

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

220 cd/m²1

Pomer kontrastu

1000:1 staticky; 10000000:1 dynamický1

Miera odozvy

7 ms sivá – sivá1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

5-bodová optická dotyková technológia; Technológia Plug and Play; Antireflexný; Programovateľné používateľom; Výber jazyka; Ovládacie prvky na
obrazovke; Podsvietenie LED; Panel IPS; Aktivovať dotykové funkcie

Používateľské ovládače

Ponuka; Mínus („-“); Plus („+“); OK; Napájanie

Vstupný signál

1x port DisplayPort (s podporou HDCP); 1 DVI-D

Porty a konektory

1x USB
(Pripojenie USB iba pre dotykové funkcie a funkcie webkamery)

Príkon

Vstupné napätie: 90 až 265 V SP

Príkon

Popis spotreby energie: 33 W (maximálne), 25 W (štandardne), 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky: 1920 x 1080

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 59,93 x 4,05 x 40,92 cm
x V)
Hmotnosť

6,5 kg

Ergonomické vlastnosti

Náklon: +15 až +70°

Webová kamera

Integrovaná 720p webkamera

Multimédiá

Interné reproduktory s výkonom 2 watty na kanál; konektor na slúchadlá a dva mikrofóny

Osvedčenie a zhoda

Certifikácia TCO; CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; Značka S; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; začiarknutie C; Pohotovostný režim E; eK; CECP; CEL trieda 1;
Prepravné partnerstvo SmartWay (NA); Certifikácia Microsoft WHQL

Okolitý

Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Sklo monitora bez obsahu arzénu; Nízky obsah halogenidov2

Čo je v krabici

Monitor; Kábel DVI-D; Kábel DisplayPort; Kábel USB; Zvukový kábel; Sieťový napájací kábel; Dokumentácia s CD; Softvér HP Display Assistant; Softvér HP
YouCam

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Stojan pre notebook a
monitor HP

Perfektná domáca základňa pre podnikových cestovateľov, ktorí sú stále na cestách - premení váš pracovný notebook HP
na stolné riešenie s podporou dvoch displejov (displej notebooku plus externý displej). Prispôsobivý dizajn nastaviteľného
stojana monitora HP dokáže pojať množstvo rozmerov notebookov s novátorskou nastaviteľnou poličkou. Tento stojan sa
tiež dokáže prispôsobiť prenosným počítačom, ktoré môžu byť pripojené k dokovacej stanici a notebookom, ktoré nemajú
dokovací konektor. Integrované základné valce vám umožnia otáčať stojan, takže môžete jednoduchšie zdieľať svoju
prácu. Dvojkĺbový stojan s hladkým pohybom monitora umožňuje širšie nastavenie hĺbky, výšky a sklonu pre maximálne
pohodlie.

Číslo produktu: AW662AA
Rameno monitora HP Single

Rameno pre jeden monitor HP je ideálne stolové príslušenstvo pre váš pracovný život. Elegantné a moderné rameno na
jeden monitor HP je navrhnuté tak, aby sa prispôsobilo vášmu spôsobu práce.

Číslo produktu: BT861AA

Grafická karta HP Dual
Output USB

Rozšírte využiteľnú plochu a produktivitu s týmto prevedením duálneho zobrazenia vďaka novej grafickej karte HP s
výstupom USB na dva monitory, ktorý obsahuje výstupy DVI-I a DisplayPort na pripojenie monitorov s vysokým
rozlíšením cez jediný konektor USB 3.0 B do vášho počítača.

Číslo produktu: C5U89AA

Držiak HP Quick Release

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné
ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte
na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Sada DisplayPort káblov HP

Pripojte konektor DisplayPort k podnikovému stolnému počítaču HP ku konektoru DisplayPort na monitore.

Záruka 5 r., na mieste, na
nasl. prac. deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: VN567AA

Číslo produktu: U7935E
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Poznámky v krátkych správach
Na zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení je potrebný obsah vo vysokom rozlíšení (HD).
Montážne ramená a príslušenstvo sa predávajú samostatne.
Predáva sa samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na
stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné
práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe
produktu HP.
4 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s
nízkym obsahom halogénových prvkov.
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Technické špecifikácie zrieknutie
1
2

Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia mať nízky obsah halogenidov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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