Podatkovni list

23-palčni monitor HP EliteDisplay S230tm na dotik
Poglobite se v zaslon na večkratni dotik, zasnovan za sodobno
poslovanje

Poslovni računalnik z okoljem
Windows 8, možnostjo popolnega
nagiba in zaslonom IPS na
večkratni dotik zagotavlja priročno
produktivnost in udobno
celodnevno uporabo. Uživajte v
živahnih slikah s polno visoko
ločljivostjo na zelo velikem zaslonu
z diagonalo 58,4 cm (23 palcev).
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Naredite več
● Z dotikom, vlečenjem prstov in potegom izboljšajte produktivnost. Ta monitor na večkratni dotik ima potrdilo
sistema Windows 8, podpira najnovejše poslovne aplikacije za uporabo na dotik in ga lahko nagnete za
udobnejše upravljanje z dotikom.
Zdaj vidite vse
● Tehnologija IPS zagotavlja širok 178-stopinjski kot gledanja za izjemno vizualno izkušnjo, tudi v zelo svetlih
prostorih. Izkoristite prednosti ločljivosti Full HD1 in stekla z zaščito proti bleščanju.
V hipu ste pripravljeni na sestanek
● Doživite popolno izkušnjo komunikacije z zaslonom, ki je optimiziran za sodelovanje poslovnega razreda z
vgrajenimi zvočniki, spletno kamero in dvema mikrofonoma.
Posebnosti
● Tehnologija optičnega zaslona na dotik s potrdilom sistema Windows 8 deluje tudi s sistemom Windows 7 in
omogoča uporabo največ petih sočasnih točk dotika.
● Tehnologija In-Plane Switching (IPS) zagotavlja izjemen kot gledanja in osupljivo celovitost barv. 23-palčni zaslon
omogoča skupno rabo videokonference z vsemi v prostoru v ločljivosti Full HD1.
● Preprosta povezava s platformo in širokim naborom naprav prek priročnih vhodov DVI in DisplayPort.
● Oblika, podobna slikarskemu stojalu, omogoča nagib od +15 do +70 stopinj. Zaslon lahko pritrdite na dodatno
roko2 ali stenski nosilec2 s 100 mm podporo za pritrjevanje VESA.
● Vaša naložba IT je zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Če želite poleg standardne garancije še
dodatno zaščito, lahko izbirate med različnimi paketi storitev HP Care Pack4.
● Z zaslonom z okolju prijaznimi komponentami, ki vključujejo nizko vsebnost halogenih snovi4, steklo brez arzena
in osvetlitev ozadja brez živega srebra, postanite boljši potrošnik.
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Tabela specifikacij

Številka izdelka

E4S03AA; E4S03AT

Barva izdelka

Črna/srebrna

Velikost zaslona (diagonala)

58,4 cm (23”)

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

220 cd/m²1

Kontrastno razmerje

statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 10.000.000 : 11

Razmerje odzivov

7 ms (iz sive v sivo)1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Tehnologija 5-točkovnega optičnega zaslona na dotik; Plug and Play; proti bleščanju; uporabniško nastavljiv; izbira jezika; zaslonski ukazi; osvetlitev LED
od zadaj; plošča IPS; upravljanje z dotikom

Nadzor uporabnika

Meni; Minus ("-"); Plus ("+"); OK; Napajanje

Vhodni signal

1 priključek DisplayPort (s podporo HDCP); 1 vrata DVI-D

Vrata in priključki

1 USB
(Povezava USB samo za upravljanje na dotik in uporabo spletne kamere)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 90 do 265 V izmenične napetosti

Poraba energije

Poraba energije – opis: 33 W (največ), 25 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1920 x 1080

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

6,5 kg

Ergonomske funkcije

Nagib: od +15 do +70°

Spletna kamera

Vgrajena spletna kamera 720p

Večpredstavnost

Notranji zvočniki, 2 W za posamezen kanal; priključek za slušalke in dva mikrofona

Certifikat in skladnost

Potrdilo TCO; CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; Oznaka S; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-standby; eK; CECP; CEL 1. razreda; SmartWay Transport
Partnership (NA); Potrdilo za Microsoft WHQL

Okolju prijazno

Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; zaslon brez arzena; Nizka količina halogenih snovi2

Vsebina škatle

Monitor; kabel DVI-D; kabel DisplayPort; kabel USB; kabel za zvok; napajalni kabel; komplet dokumentacije s CD-jem; programska oprema HP Display
Assistant; programska oprema HP YouCam

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Stojalo za zaslon in
prenosnik HP

Odlična rešitev v obliki domačega stojala, ki je kot nalašč za poslovneža na poti – pretvorite svoj poslovni prenosni
računalnik HP v namizni računalnik, ki podpira uporabo do dveh zaslonov (zaslona prenosnega računalnika in zunanjega
zaslona). Prilagodljiva oblika stojala za zaslon HP omogoča namestitev prenosnega računalnika številnih velikosti z
inovativno prilagodljivo polico. Na stojalo lahko namestite tudi prenosni računalnik, na katerega lahko priključite
združitveno postajo, ali prenosni računalnik brez priključka za združitveno postajo. Vgrajena kolesca omogočajo
obračanje stojala, tako da lahko preprosto pokažete svoje delo. Stojalo za zaslon z dvojnim tečajem omogoča neovirano
obračanje z učinkovitejšim prilagajanjem globine, višine in nagiba za kar največje udobje.

Številka izdelka: AW662AA
Roka za monitor HP Single

Roka HP Single Monitor je popoln namizni dodatek za vaše delovno okolje. Tanka in enostavna roka HP Single Monitor je
oblikovana tako, da dopolnjuje vaš način dela.

Številka izdelka: BT861AA

Grafični vmesnik HP Dual
Output USB

Povečajte vrednost svoje zaslonske naložbe in storilnost z nastavitvijo dveh monitorjev ter grafičnim vmesnikom HP Dual
Output USB, vključno z izhodnima priključkoma DVI-I in DisplayPort, ki omogočata predvajanje vsebin z visoko ločljivostjo
prek enotne povezave USB 3.0 B z osebnim računalnikom.

Številka izdelka: C5U89AA

Nosilec HP Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Komplet kablov HP
DisplayPort

Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem računalniku HP v priključek DisplayPort na monitorju.

5-let naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: VN567AA

Številka izdelka: U7935E
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Opombe k sporočilom
Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti.
Montažne roke in strojna oprema so naprodaj ločeno.
Naprodaj posebej. Raven storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujeta glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so
določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno
zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
4 Zunanji viri napajanja, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Naknadno kupljeni nadomestni deli morda ne bodo imeli nizke količine halogenih snovi.
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Tehnične specifikacije zanikanja
1
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Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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