Veri sayfası

HP EliteDisplay S230tm 23 inç Dokunmatik Monitör
Modern işletmeler için tasarlanmış çok noktalı dokunmatik ekranı
keyifle kullanın

Verimliliği parmaklarınızın ucuna
getiren, gün boyu rahat kullanım
sunan ve tamamen arkaya
yatabilen bu çok noktalı
dokunmatik IPS ekran ile iş
bilgisayarınızın Windows 8 ortamını
en iyi şekilde kullanın. 58,4 cm
(23") ekstra geniş boyutlu
diyagonal ekranda canlı Full HD
görüntülerin keyfini çıkarın.
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Daha fazlasını yapın
● Dokunma, kaydırma ve sürükleme hareketleriyle üst düzey verimlilik elde edin. Windows 8 onaylı, çok noktadan
dokunma özellikli bu monitör, en yeni dokunmatik iş uygulamalarını destekler, tak çalıştır özelliğine sahiptir ve
dokunarak daha rahat kullanılabilmesi için arkaya yatabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Her şeyi görün
● IPS teknolojisinin sağladığı 178 derece geniş görme açısı sayesinde ortam ışığı fazla olduğunda bile harika bir
görüntü elde edin. Full HD1 çözünürlük ve parlama önleyici koruma camıyla rahatça çalışın.
Anında görüşme yapın
● Tümleşik hoparlörler, web kamerası ve çift mikrofonla iş kullanımına uygun bu ekranla ideal iletişim deneyiminin
keyfini çıkarın.
Özellikler
● Windows 8 için onaylanmış ve Windows 7'de tak ve çalıştır destekli optik dokunma teknolojisi sayesinde aynı
anda beş dokunma noktasından yararlanın.
● Düzlem İçi Geçiş (IPS) teknolojisi sayesinde mükemmel görme açısı ve etkileyici gerçekçilikte renkler elde edin. 23
inç diyagonal boyutlu Full HD1 ekran ile video konferansları odada bulunan herkesle paylaşın.
● Pratik DVI ve DisplayPort girişleriyle platformunuzu diğer aygıtlara kolayca bağlayın.
● Geriye yatabilen, şövale tasarımı +15 - +70 derece arasında ayarlanabilir. 100 mm VESA montaj desteği ile ekranı
masadan alıp isteğe bağlı montaj birimi koluna2 veya isteğe bağlı duvara montaj birimine2 asabilirsiniz.
● BT yatırımınız üç yıllık standart sınırlı garanti ile desteklenir. İsteğe bağlı HP Care Pack Hizmetlerinden4 birini
seçerek güvenliğinizi standart garantilerden daha ileri bir düzeye taşıyın.
● Düşük halojen,4 arseniksiz cam ve cıva içermeyen arka ışıklar gibi çevre dostu bileşenlere sahip bir ekran ile daha
bilinçli bir tüketici olun.
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HP EliteDisplay S230tm 23 inç Dokunmatik Monitör
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

E4S03AA; E4S03AT

Ürün rengi

Siyah/Gümüş

Monitör boyutu (diyagonal)

58,4 cm (23 inç)

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

220 cd/m²1

Kontrast oranı

1000:1 statik; 10000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

7 ms griden griye1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

5 nokta optik dokunmatik teknolojisi; Tak ve Çalıştır; Yansımasız; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan
aydınlatma; Düzlem İçi Geçişli panel; Dokunmatik

Kullanıcı denetimleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+"); OK; Güç

Giriş sinyali

1 DisplayPort (HDCP desteği ile); 1 DVI-D

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 USB
(Dokunmatik ve web kamerası işlevleri için USB bağlantısı)

Giriş gücü

Giriş voltajı: 90 - 265 VAC

Güç tüketimi

Güç Tüketimi tanımı: 33 W (maksimum), 25 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 59,93 x 4,05 x 40,92 cm
G x D)
Ağırlık

6.5 kg

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: +15 - +70°

Web kamerası

Tümleşik 720p web kamerası

Çoklu ortam

Kanal başına 2W dahili hoparlörler; Kulaklık jakı ve çift mikrofon

Belgeler ve Uyumluluk

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

Çevre koruma

Cıva içermeyen ekran arka ışıkları; Arsenik içermeyen ekran camı; Düşük halojen2

Kutudakiler

Monitör; DVI-D kablosu; DisplayPort kablosu; USB kablosu; Ses kablosu; AC Güç kablosu; Belge seti ve CD; HP Display Assistant yazılımı; HP YouCam
yazılımı

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Ekran ve Dizüstü
Bilgisayar Sehpası

Sürekli iş seyahatinde olan profesyoneller için mükemmel bir ana üs - HP İş Dizüstü Bilgisayarınızı iki ekranı destekleyen
(dizüstü bilgisayar ekranı artı harici ekran) bir masaüstü çözümüne dönüştürün. HP Ayarlanabilir Ekran Standı'nın
uyarlanabilir tasarımı, yenilikçi ayarlanabilir taban birimi sayesinde çeşitli boyutlarda dizüstü bilgisayarların
yerleştirilmesine olanak sağlar. Ayrıca bu stand, hem yerleştirme istasyonuna bağlanabilen dizüstü bilgisayarlar hem de
yerleştirme konektörü olmayan dizüstü bilgisayarlar için uygundur. Tümleşik taban silindirleri, standı döndürerek
çalışmalarınızı daha kolay bir şekilde paylaşmanızı sağlar. Çift mafsallı, kolay hareket eden ekran standı, maksimum
rahatlık için daha fazla derinlik, yükseklik ve eğim imkanı sunar.

Ürün numarası: AW662AA
HP Tekli Monitör Kolu

HP Tekli Monitör Kolu iş yaşamınız için mükemmel masaüstü aksesuarıdır. Şık ve pürüzsüz hatlarıyla HP Tekli Monitör Kolu
çalışma biçiminizi tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: BT861AA

HP Çift Çıkışlı USB Grafik
Adaptörü

Bilgisayarınıza tek bir USB 3.0 B bağlantısı ile görüntülerde yüksek çözünürlük sağlayan DVI-I ve DisplayPort çıkışlarına
sahip HP Çift Çıkışlı USB Grafik Adaptörü'nün sunduğu çift monitör kurulumu sayesinde ekran kalitesini ve üretkenliği
artırın.

Ürün numarası: C5U89AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve
kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma
alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

HP DisplayPort Kablo Takımı

Bir HP İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü monitördeki bir DisplayPort konektörüne bağlar.

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, bilgisayarınız için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım
hizmeti alın

Ürün numarası: VN567AA

Ürün numarası: U7935E

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions
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Mesaj Altbilgileri
Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.
Montaj kolları ve donanım ayrı satılır.
Ayrı satılır. HP Care Pack için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi
için bkz. www.hp.com/go/cpc. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve
HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
4 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
1
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2

Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojen olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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