Specifikace

58,4cm (23") monitor HP EliteDisplay S231d IPS LED
BLU s připojením do notebooku
Dokovací řešení, po kterém váš notebook toužil – stačí zapojit napájení,
připojit a můžete pracovat.

S tímto 58,4cm (23'') monitorem
IPS s podsvícením LED a připojením
k notebooku okamžitě vytvoříte
potřebný pracovní prostor.
Propojením jednoho kabelu USB
mezi notebookem a monitorem
získáte vše potřebné k práci.
Napájecí kabel (DC) monitoru bude
nabíjet baterii notebooku HP a
zároveň napájet notebook HP.
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Displej IPS s rozlišením Full HD2 je pouze začátek.
● Pořiďte si velký 58,4cm (23'') displej IPS s rozlišením Full HD2, který bude vaší bránou k přehledně
organizovanému a přizpůsobenému pracovnímu prostoru s předem vybranými, uspořádanými a připojenými
periferiemi.
Připojte a nabíjejte.
● Zvyšte produktivitu a snižte svoje náklady s monitorem, který funguje jako velkoformátový monitor a současně i
jako replikátor portů. Nabízí tak možnosti připojení k síti, rozšíření portů a nabíjení notebooků HP – vše v jednom
zařízení.1
Rozšiřte svůj dosah, nikoli své výdaje.
● S integrovanou webovou kamerou 720p HD2 s duálním mikrofonem a konferenčním softwarem můžete
uspořádat schůzku kdekoli a kdykoli v pohodlí u svého stolu, a zapomenout tak na ztrátu času, cestovní výdaje i
na nedostatek komunikace.3
Funkce
● Proměňte svůj pracovní stůl na jeden efektivní rozbočovač pomocí monitoru, který lze připojit k síti a k periferním
zařízením pomocí jediného praktického kabelu USB 3.0. Technologie HP Smart AC zajistí napájení a nabíjení
vašeho notebooku HP.1
● Prohlížejte si každý detail v rozlišení Full HD2 (1 920 x 1 080) na panelu IPS s širokými pozorovacími úhly. Ostrý a
jasný obraz s jasem 250 cd/m2, kontrastním poměrem 1 000 : 1, dynamickým kontrastním poměrem 5 M : 1 a
dobou odezvy 8 ms.4
● Díky přizpůsobitelným nastavením náklonu, výšky, natočení a otočení kolem osy si snadno najdete svoje
místečko – pracovní monitor HP s nejširšími možnostmi nastavení.
● Spolehněte se na široké možnosti připojení přímo k monitoru díky řadě vstupů, mezi nimiž nechybí DisplayPort
1.2, VGA, dva porty USB 3.0 a dva porty USB 2.0. S konektorem RJ-45 se rychle připojíte k síti.5
● Rychle připojíte a zprovozníte virtuální komunikace, jako např. Microsoft Lync. Profesionální monitor s
integrovanou webovou kamerou, reproduktory a dvěma mikrofony je kdykoli připraven k použití.3
● Buďte lepším spotřebitelem s monitorem, jenž obsahuje součásti šetrné k životnímu prostředí, včetně nízkého
obsahu halogenů6, skla bez obsahu arzénu a podsvícení displeje bez obsahu rtuti.
● Buďte v klidu, neboť vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní tříletou omezenou zárukou. Chcete-li
rozšířit svoji ochranu nad standardní záruky, vyberte si některou z volitelných služeb HP Care.7
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Tabulka s technickými údaji

Číslo produktu

F3J72AA; F3J72AT

Barva produktu

Černá

Velikost displeje (úhlopříčka) 58,4 cm (23")
Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

250 cd/m²1

Kontrastní poměr

1 000:1 statický; 5 000 000:1 dynamický1

Poměr odezvy

7 ms (šedá – šedá);1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

1 920 × 1 080

Podporovaná rozlišení

1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Plug and Play; Antireflexní filtr; Uživatelsky programovatelné; Volba jazyka; Ovládání na obrazovce; Podsvícení LED; Kloubové otáčení; Technologie IPS

Vstupní signál

1 port VGA; 1 port DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP)

Porty a konektory

2 porty USB 2.0; 2 porty USB 3.0; 1 zvukový port

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Spotřeba energie, popis: 60 W (maximální); 38 W (typická); 2,2 W (pohotovostní režim) (displej); Rozlišení obrazovky: 1 920 × 1 080

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

54,4 x 24,24 x 46,99 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

54,4 x 5,1 x 32,9 cm

Hmotnost

6,12 kg

Ergonomické funkce

Náklon: –5 až +30°; Otáčení 360°; Výška: 0–150 mm

Certifikace a soulad
s předpisy

CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-mark; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-Standy; KC; CECP

Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Nízký obsah halogenů2

Co je obsaženo v krabici

Monitor; Externí napájecí zdroj (150 W); Kabel USB; Napájecí kabel (DC); Kabel VGA; Kabel DisplayPort; Kabel hardwarového klíče s konektorem DC a
pryžový kroužek; Pryžový kryt webové kamery; Tištěná dokumentace a disk CD; Software HP Display Assistant; Další signální kabely (pouze u vybraných
modelů, dodané kabely se mohou v jednotlivých oblastech lišit)

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Rameno monitoru HP,
oddělené

Rameno pro jeden monitor HP je perfektní stolní příslušenství pro váš pracovní prostor. Elegantní a praktické rameno pro
jeden monitor HP usnadní vaši práci.

Grafický adaptér HP se
dvěma výstupy USB

Zvyšte využití obrazovky a produktivitu prací na dvou monitorech s využitím grafického adaptéru HP USB s dvěma
výstupy, který podporuje vstupy DVI-I a DisplayPort pro vysílání obrazu ve vysokém rozlišení prostřednictvím jednoho
připojení USB 3.0 B k vašemu počítači.

Číslo produktu: BT861AA

Číslo produktu: C5U89AA

Rychloupínací držák HP

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a
jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a
maximálně tak využít prostor.

Číslo produktu: EM870AA

Integrované pracovní
centrum HP 3 (SFF)

Maximalizujte svůj pracovní prostor s integrovaným pracovním centrem HP pro malé tvarové faktory (SFF) v3.
Přizpůsobte si počítač v provedení „vše v jednom“ kombinací malého tvarového faktoru (SFF) HP nebo pracovní stanice s
LED monitorem s úhlopříčkou až 24".1

Číslo produktu: F2P06AA

Audiopanel pro displeje HP

Snadno se připevňuje ke spodnímu okraji monitoru a rozšíří jej o multimediální funkce, včetně stereofonních reproduktorů
s plným zvukovým rozsahem a konektoru pro sluchátka.

Číslo produktu: NQ576AA

5 let, další pracovní den
u zákazníka

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 5 let, další pracovní den u zákazníka

Číslo produktu: U7935E
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Poznámky pod čarou se zprávami
Vyžaduje připojení kabelu USB pro příjem dat i napájecího kabelu (DC) z monitoru do notebooku HP.
Vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení.
Je vyžadováno samostatně zajištěné připojení k Internetu.
4 Všechny technické údaje týkající se výkonu představují typické technické údaje poskytované výrobci komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
5 Ethernetový kabel je nutné zapojit do monitoru, abyste byli připojeni k síti.
6 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.
7 Prodává se samostatně. Délka standardní omezené záruky se v jednotlivých regionech liší. Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých
regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP
pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb
nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
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Technické specifikace zřeknutí
1
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Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Více informací na
www.hp.eu/monitors
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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