Taulukot

HP EliteDisplay S231d 58,4 cm:n (23 tuuman) IPS LED
BLU -kannettavan telakointinäyttö
Telakointiratkaisu, josta kannettavan omistajat ovat haaveilleet: kytke
kannettava telakkaan, muodosta yhteys ja käy töihin

Luo heti työtila tällä 58,4 cm:n (23
tuuman) IPS LED -taustavalaistulla
kannettavan telakointinäytöllä.
Yhdellä USB-kaapeliyhteydellä
kannettavasta tietokoneesta
näyttöön voit käyttää kaikkea
tarvitsemaasi ja ryhtyä työhön.
Lataa HP-kannettavan akku ja
anna virtaa HP-kannettavalle
näytön DC-virtajohdolla.
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Täysteräväpiirtoinen2 IPS on vasta alkua.
● Saat suurinäyttöisen 58,4 cm:n (23 tuuman) täysteräväpiirtoisen 2 IPS-paneelinäytön, joka on niin paljon
enemmän – se on väyläsi valmiiksi valittujen, valmiiksi järjestettyjen ja valmiiksi yhdistettyjen oheislaitteiden
virtaviivaistettuun, henkilökohtaiseen työtilaan.
Yhdistä ja lataa.
● Paranna tuottavuutta ja laske kuluja näytöllä, joka täyttää kaksi tehtävää suurikokoisena näyttönä ja portin
replikaattorina ja joka tarjoaa verkkoyhteyden, portin laajennuksen ja HP:n kannettavan latauksen – kaikki
yhdessä laitteessa.1
Laajenna ulottuvuuttasi, älä lompakkoasi.
● Eliminoi matkustamiseen kuluva aika ja kulut ja pidä viestintälinjat avoimina sisäisellä 720p HD2 -web-kameralla
sekä kahdella mikrofonilla ja virtuaalineuvotteluohjelmistolla. Voit järjestää neuvottelun missä ja milloin tahansa
mukavasti oman työpöytäsi ääressä.3
Ominaisuudet
● Muuta työpöytäsi yhdeksi tehokkaaksi keskipisteeksi näytön avulla, joka muodostaa yhteyden verkkoon ja
oheislaitteisiin yhdellä kätevällä USB 3.0 -kaapelilla. HP Smart AC -tekniikka antaa virtaa ja lataa
HP-kannettavasi.1
● Katso jokainen yksityiskohta 1920 x 1080 -teräväpiirtotarkkuudella 2 ja laajakulma IPS:llä. Koe kirkas ja selkeä
kuva, jonka kirkkaus on 250 cd/m2, kontrastisuhde 1000:1, dynaaminen kontrastisuhde on 5 milj. : 1 ja vasteaika
8 ms.4
● Löydä itsellesi mukavin asento mukautettavilla säädöillä, kuten kallistuskulma, korkeudensäätö, sivuttaiskierto
ja kuvankiertoasetukset– eniten säädettävissä olevasta HP-yritysnäytöstä.
● Kattava yhdistettävyys suoraan näytöstä useille eri tuloille, kuten DisplayPort 1.2, VGA ja kaksi USB 3.0 -porttia ja
kaksi USB 2.0 -porttia. Verkkoyhteys nopeasti RJ-45-liittimellä.5
● Yhdistä nopeasti ja tee yhteistyötä virtuaaliviestinnän kuten Microsoft Lyncin kanssa. Ammattilaistason näyttö
sekä sisäinen Web-kamera, kaiutttimet ja kaksi mikrofonia ovat valmiita silloin kun sinäkin.3
● Ole parempi kuluttaja käyttämällä näyttöä, joka on tehty ympäristötietoisista osista, joita ovat
vähähalogeeninen6, arsenikiton lasi ja elohopeattomat taustavalot.
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen.
Vakiotakuun lisäksi voit valita lisäturvaa HP Care -palveluvalikoimasta.7
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

F3J72AA; F3J72AT

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

58,4 cm (23 tuum.)

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

7 ms (harmaa–harmaa)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Plug and Play; Häikäisynesto; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; Säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; Näytön kierto; Vaihto tasossa

Sisääntulosignaali

1 VGA-portti; 1 DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

2 USB 2.0 -porttia; 2 USB 3.0 -porttia; 1 audioportti

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Virrankulutuksen kuvaus: 60 W (enintään); 38 W (normaali); 2,2 W (valmiustilassa) (näyttö); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 080

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

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

Tuotteen mitat ilman jalustaa 54,4 x 5,1 x 32,9 cm
(l × s × k)
Paino

6,12 kg

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: –5° – +30°; kääntökulma 360°; korkeus: 0–150 mm

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

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

Ympäristö

Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen2

Pakkauksen sisältö

Näyttö; Ulkoinen virtalähde (150 W); USB-johto; DC-virtakaapeli; VGA-johto; DisplayPort-johto; DC-jakkikaapeli ja kuminen rengas; Web-kameran kuminen
suojus; Painettu dokumentaatio ja CD-levy; HP Display Assistant -ohjelmisto; Lisäsignaalikaapelit (vain tietyissä malleissa, sisältyvät johdot saattavat
vaihdella alueittain)

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n yhden näytön
telinevarsi

HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden
näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

HP Dual Output USB
-grafiikkasovitin

Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä
yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

HP Quick Release -kiinnike

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: BT861AA

Tuotenumero: C5U89AA

Tuotenumero: EM870AA

HP Integrated Work Center 3
– Small Form Factor

Optimoi työtilasi HP Integrated Work Center for Small Form Factors v3 -ratkaisun avulla. Mukauta itsellesi
"all-in-one"-ratkaisu yhdistämällä HP:n pienikokoinen tietokone tai työasema ja LED-näyttö, jonka lävistäjä on jopa 24
tuumaa.1

Tuotenumero: F2P06AA

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden
äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack -tuki: 5 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla

Tuotenumero: U7935E
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Viestin alaviitteet
Vaatii USB-kaapelin alavirran suuntaan ja DC-virtajohdon näytöstä HP-kannettavaan.
HD-sisältö vaaditaan.
Vaatii internet-yhteyttä ja hankittava erikseen.
4 Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
5 Ethernet-johto on liitettävä monitoriin yhteyden muodostamiseksi verkkoon.
6 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
7 Hankittava erikseen. Rajoitetun vakiotakuun kesto vaihtelee alueittain. HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston
ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja.
Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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