Φύλλο δεδομένων

Οθόνη επιτραπέζιας σύνδεσης φορητού υπολογιστή
HP EliteDisplay S231d IPS τύπου LED BLU, 58,4 cm
(23'')
Η λύση επιτραπέζιας σύνδεσης που ονειρευόταν ο φορητός
υπολογιστής σας - συνδέστε, ενεργοποιήστε και εργαστείτε

Δημιουργήστε ένα χώρο εργασίας
στη στιγμή, με την οθόνη IPS
φορητού υπολογιστή για
επιτραπέζια σύνδεση 58,4 cm
(23'') με οπισθοφωτισμό LED.
Συνδέοντας ένα καλώδιο USB από
το φορητό υπολογιστή στην
οθόνη, αποκτάτε πρόσβαση σε
όλα όσα χρειάζεστε για να
εργαστείτε. Φορτίστε την
μπαταρία του φορητού
υπολογιστή σας HP και συνδέστε
τον με παροχή ρεύματος,
χρησιμοποιώντας το καλώδιο
τροφοδοσίας DC της οθόνης.
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Η οθόνη IPS full HD2 είναι απλώς η αρχή.
● Δεν πρόκειται απλά για μια μεγάλη οθόνη IPS full HD2 58,4 cm (23''). Αποτελεί επίσης την πύλη σας σε ένα
βελτιστοποιημένο, εξατομικευμένο περιβάλλον εργασίας με τις περιφερειακές συσκευές που έχετε επιλέξει,
διαμορφώσει και συνδέσει από πριν.
Συνδέστε και φορτίστε.
● Ενισχύστε την παραγωγικότητα και μειώστε το κόστος με μια οθόνη που λειτουργεί τόσο ως οθόνη μεγάλου
μεγέθους όσο και ως πολλαπλασιαστής θυρών που προσφέρει σύνδεση δικτύου, επέκταση θυρών και φόρτιση
φορητών υπολογιστών HP – όλα αυτά σε μία συσκευή.1
Διευρύνετε τις δυνατότητές σας, όχι τα έξοδά σας.
● Απαλλαγείτε από το χρόνο και το κόστος των ταξιδιών και κρατήστε επικοινωνία με την ενσωματωμένη
κάμερα web 720p HD2, τα δύο μικρόφωνα και το λογισμικό εικονικών βιντεοδιασκέψεων, ώστε να μπορείτε να
κάνετε τις συναντήσεις σας οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή από την άνεση του γραφείου σας.3
Χαρακτηριστικά
● Μετατρέψτε το γραφείο σας σε κόμβο, με μια οθόνη που συνδέεται στο δίκτυο και τις περιφερειακές συσκευές
σας μέσω ενός εύχρηστου καλωδίου USB 3.0. Η τεχνολογία HP Smart AC τροφοδοτεί και φορτίζει το φορητό
υπολογιστή σας HP.1
● Δείτε όλες τις λεπτομέρειες σε ανάλυση 1920 x 1080 full HD2 και ευρυγώνια IPS. Ζωηρόχρωμη, καθαρή εικόνα
με φωτεινότητα 250 cd/m2, λόγο αντίθεσης 1000:1, δυναμικό λόγο αντίθεσης 5.000.000:1 και χρόνο
απόκρισης 8 ms.4
● Βρείτε την ιδανική θέση με τις προσαρμόσιμες ρυθμίσεις κλίσης, ύψους και οριζόντιας και κάθετης
περιστροφής – περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής από κάθε άλλη επαγγελματική οθόνη ΗΡ.
● Απολαύστε εκτεταμένη συνδεσιμότητα στην οθόνη, χάρη στις διάφορες εισόδους όπως DisplayPort 1.2, VGA,
τις δύο θύρες USB 3.0 και τις δύο θύρες USB 2.0. Συνδεθείτε γρήγορα στο δίκτυό σας, με την υποδοχή RJ-45.5
● Συνδεθείτε γρήγορα και αξιοποιήστε την εικονική επικοινωνία, όπως το Microsoft Lync, για να συνεργαστείτε. Η
οθόνη επαγγελματικής κατηγορίας, η ενσωματωμένη κάμερα web, τα ηχεία και τα δύο μικρόφωνα είναι πάντα
έτοιμα να τα χρησιμοποιήσετε.3
● Υιοθετήστε υπεύθυνη καταναλωτική στάση με μια οθόνη με περιβαλλοντικά υπεύθυνα εξαρτήματα, όπως
γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο6, και οπισθοφωτισμό χωρίς
υδράργυρο.
● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών
ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις, επιλέξτε μια προαιρετική υπηρεσία
HP Care.7
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Οθόνη επιτραπέζιας σύνδεσης φορητού υπολογιστή HP EliteDisplay S231d IPS τύπου
LED BLU, 58,4 cm (23'')
Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

F3J72AA; F3J72AT

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

58,4 cm (23")

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

250 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

7 ms από γκρι σε γκρι1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

1920 x 1080

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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

Χαρακτηριστικά οθόνης

plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED,
περιστροφή, τεχνολογία IPS

Σήμα εισόδου

1 VGA, 1 DisplayPort 1.2 (με υποστήριξη HDCP)

Θύρες και υποδοχές

2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 ήχου

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 60 W (μέγιστη), 38 W (τυπική), 2,2 W (αναμονή) (οθόνη); Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 54,4 x 24,24 x 46,99 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 54,4 x 5,1 x 32,9 cm
x Υ)
Βάρος

6,12 kg

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +30°. Περιστροφή: 360°. Ύψος: 0-150 mm

Πιστοποίηση και
συμμόρφωση

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

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο2

Περιεχόμενα συσκευασίας

Οθόνη, εξωτερικό τροφοδοτικό (150 W), καλώδιο USB, καλώδιο τροφοδοσίας DC, καλώδιο VGA, καλώδιο DisplayPort, καλώδιο dongle βύσματος DC και
ελαστικός δακτύλιος, ελαστικό κάλυμμα κάμερας web, έντυπη τεκμηρίωση και CD, λογισμικό HP Display Assistant, επιπλέον καλώδια σήματος (μόνο σε
επιλεγμένα μοντέλα, τα καλώδια περιλαμβάνονται ανάλογα με την περιοχή)

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Οθόνη επιτραπέζιας σύνδεσης φορητού υπολογιστή HP EliteDisplay S231d IPS τύπου
LED BLU, 58,4 cm (23'')
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Μονός βραχίονας οθόνης HP

Ο Βραχίονας οθόνης HP είναι το ιδανικό επιτραπέζιο αξεσουάρ για την εργασία σας. Κομψός και σύγχρονος, ο
Βραχίονας οθόνης HP έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει τον τρόπο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: BT861AA

Προσαρμογέας γραφικών
HP με δύο εξόδους USB

Αυξήστε την επιφάνεια της οθόνης και την παραγωγικότητα με εγκατάσταση δύο οθονών χάρη στον προσαρμογέα
γραφικών HP USB δύο εξόδων, που διαθέτει εξόδους DVI-I και DisplayPort για σύνδεση οθονών υψηλής ανάλυσης στον
υπολογιστή σας μέσω μίας και μοναδικής υποδοχής USB 3.0 B.

Αριθμός προϊόντος: C5U89AA

Βραχίονας HP γρήγορης
αποδέσμευσης

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και
άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας
τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

HP Integrated Work Center 3
για Small Form Factor

Μεγιστοποιήστε το χώρο εργασίας σας με το HP Integrated Work Center για Small Form Factor v3. Δημιουργήστε μια
λύση "all-in-one" συνδυάζοντας ένα Small Form Factor ή ένα σταθμό εργασίας HP με οθόνη LED μεγέθους έως 24
ίντσες.1

Αριθμός προϊόντος: F2P06AA

Γραμμή ηχείων LCD HP

Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων,
που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

5 έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Αριθμός προϊόντος: U7935E
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Οθόνη επιτραπέζιας σύνδεσης φορητού υπολογιστή HP EliteDisplay S231d IPS τύπου
LED BLU, 58,4 cm (23'')
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Απαιτείται σύνδεση του downstream καλωδίου USB και του καλωδίου τροφοδοσίας DC από την οθόνη στο φορητό υπολογιστή HP.
Απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας.
Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία διατίθεται ξεχωριστά.
4 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
5 Το καλώδιο Ethernet πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην οθόνη για να συνδεθείτε στο δίκτυο.
6 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν
χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
7 Πωλείται ξεχωριστά. Η διάρκεια της τυπικής περιορισμένης εγγύησης διαφέρει ανά χώρα/περιοχή. Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/cpc.
Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά
δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που
συνοδεύει το προϊόν HP.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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