Dataark

HP EliteDisplay S231d 58,4 cm (23'') IPS LED BLU
Notebook Docking-skærm
Dockingløsningen, som din bærbare computer har drømt om – slut den
til, opret forbindelse, og gå i gang med arbejdet

Skab en arbejdsplads på et øjeblik
med denne 58,4 cm (23") IPS
LED-bagbelyste Docking-skærm til
bærbare pc'er. Med én
USB-kabel-forbindelse fra din
bærbare pc til skærmen, kan du få
adgang til alt, du har brug for og
komme i gang med arbejdet. Oplad
batteriet i din HP Notebook, og få
strøm til den, ved hjælp af
skærmens jævnstrømsledning.
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Fuld HD2 IPS er bare begyndelsen.
● Få en stor skærm på 58,4 cm (23'') med fuld HD2 IPS, der kan så meget mere – det er din indgang til en
strømlinet, brugertilpasset arbejdsplads med dine enheder, som du har valgt, arrangeret og forbundet på
forhånd.
Opret forbindelse og lad op.
● Øg produktiviteten og reducer omkostningerne med en skærm, der både fungerer som en skærm med stort
format og portreplikator, med netværkstilslutning, portudvidelse og oplader til HP Notebook – få alt i én enhed.1
Nå længere ud, uden at tømme tegnebogen.
● Slip for at bruge tid og penge på at rejse, og hold kommunikationslinjerne åbne med et integreret 720p
HD-2webkamera og to mikrofoner samt software til videokonferencer, så du kan holde møder hvor og når som
helst fra dit eget skrivebord.3
Fremhævede funktioner
● Gør dit skrivebord til én effektiv hub med en skærm, der kan sluttes til netværket og dine enheder med ét
praktisk USB 3.0-kabel. HP Smart AC-teknologi sørger for strøm til og opladning af din bærbare HP-pc.1
● Se alle detaljer med 1920 x 1080 fuld HD-opløsning,2 og vidvinkel IPS. Skarp og klar lysstyrke på 250 cd/m2,
kontrastforhold på 1000:1, dynamisk kontrastforhold på 5.000.000:1 og svartid på 8 ms.4
● Skærmen kan indstilles, så den passer nøjagtigt til dig, med vippefunktion, højdejustering og drejning – de
bedste justeringsmuligheder på en HP-skærm til erhvervsbrug.
● Få omfattende tilslutningsmuligheder lige ved skærmen fra en række indgange, inklusive DisplayPort 1.2, VGA,
to USB 3.0-porte og to USB 3.0-porte. Få hurtigt forbindelse til netværket med RJ-45-stikket.5
● Få hurtigt forbindelse, og samarbejd via virtual kommunikation som Microsoft Lync. Denne skærm i
erhvervsklassen med integreret webkamera, højttalere og to mikrofoner er klar, når du er.3
● Du bliver en bedre forbruger med en skærm, der indeholder miljøvenlige komponenter med lavt halogenindhold6,
arsenfrit glas og bagbelysning uden kviksølv.
● Du kan være helt tryg, fordi din it-investering støttes af en begrænset standardgaranti på 3 år. Hvis du vil udvide
din beskyttelse ud over standardgarantien, kan du tilvælge en HP Care-tjeneste.7
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Specifikationstabel

Produktnummer

F3J72AA; F3J72AT

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

58,4 cm (23")

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsforhold

7 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Understøttede opløsninger

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

Skærmegenskaber

Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen; LED-bagbelysning; Pivot-rotation; In plane
switching (IPS)

Indgangssignal

1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 lyd;

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Strømforbrug: 60 W (maksimum); 38 W (typisk); 2,2 W (standby) (skærm); Skærmopløsning: 1920 x 1080

Mål inklusive stander (B x D x 54,4 x 24,24 x 46,99 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

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

Vægt

6,12 kg

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +30°; Drejning på 360°; Højde: 0-150 mm

Certificering og
overensstemmelser

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

Miljøansvar

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig2

Kassens indhold

Skærm; Ekstern strømforsyning (150 W); USB-kabel; Jævnstrømsledning; VGA-kabel; DisplayPort-kabel; Jævnstrømsstik-dongle-kabel og gummiring;
Gummi-cover til webkamera; Trykt dokumentation og cd; HP Display Assistant-software; Ekstra signalkabler (kun udvalgte modeller, kan variere fra land
til land om kabler medfølger)

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Skærmarm til én skærm

HP-skærmarmen til én skærm er det perfekte skrivebordstilbehør til arbejdet. HP-skærmarmen er elegant og strømlinet
og er udviklet som et supplement til din måde at arbejde på.

Produktnummer: BT861AA

HP Dual Output
USB-grafikadapter

Øg antallet af skærme og produktiviteten med en konfiguration med to skærme vha. HP's USB-grafikadapter med
dobbeltudgang, som har DVI-I- og DisplayPort-udgange til høje opløsninger via en enkelt USB 3.0 B-forbindelse til pc'en.

HP Quick Release-beslag

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: C5U89AA

Produktnummer: EM870AA

HP integreret driftscenter 3
til Small Form Factor

Maksimer din arbejdsplads med HP Integrated Work Center til Small Form Factors v3. Tilpas en "alt-i-én" løsning ved at
kombinere en HP Small Form Factor eller pc med en LED-skærm på op til 24" (diagonalt).1

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder
stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: F2P06AA

Produktnummer: NQ576AA

5 års service på stedet
næste hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 5 års service på stedet næste hverdag

Produktnummer: U7935E
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Fodnoter
Kræver tilslutning af både USB-indgangskablet og jævnstrømsledningen fra skærmen til den bærbare HP-pc.
High-definition-indhold kræves.
Internetadgang kræves og skal anskaffes separat.
4 Alle specifikationer for ydelsen repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
5 Ethernet-kablet skal forbindes til skærmen, før der kan oprettes forbindelse til netværket.
6 Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter købet, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
7 Sælges separat. Varigheden af den begrænsede standardgaranti varierer fra land til land. HP Care Pack-tjenester sælges separat. Tjenesteniveauer og svartider for HP Care Pack-tjenester afhænger af din geografiske
placering. Tjenesten begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og
betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og
betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1
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Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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