Adatlap

HP EliteDisplay S231d 58,4 cm (23 hüvelykes) IPS
LED BLU noteszgépdokkoló monitor
A dokkolómegoldás, amelyről noteszgépe álmodott – csatlakoztassa,
kapcsolódjon, és már kezdheti is a munkát

Ezzel az 58,4 cm-es (23
hüvelykes), IPS LED-es hátsó
megvilágítású noteszgépdokkoló
monitorral azonnal használható
munkaterületet hozhat létre. A
noteszgépet a kijelzővel összekötő
egyetlen USB-kábel segítségével
mindenhez hozzáférhet, amire
szüksége van a munkához. A
kijelző egyenáramú tápkábelén
keresztül biztosíthatja a HP
noteszgép áramellátását és
biztosíthatja az áramellátását.
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A Full HD2 felbontású IPS képernyő csak a kezdet.
● A nagyméretű, 58,4 cm-es (23 hüvelykes) képátlójú Full HD2 IPS paneles kijelző további lehetőségeket rejt, mivel
lehetővé teszi az előre kiválasztott, elrendezett és csatlakoztatott perifériák egyszerű és személyre szabott
munkaterületének kialakítását.
Csatlakozás és töltés.
● A nagyméretű monitorként és portreplikátorként is használható kijelző növeli a termelékenységet, csökkenti a
költségeket, és egyetlen készülékben biztosítja a hálózati kapcsolatot, a portbővítést és a HP noteszgépek
töltését.1
A pénztárcáját kímélve bővítheti a mozgásterét.
● A beépített 720p HD2 webkamera, a kettős mikrofon és egy virtuáliskonferencia-szoftver használatával bárhol
és bármikor tarthat értekezleteket az irodája kényelméből, így nincs szükség költséges és időigényes
utazásokra, és a kommunikációs vonalak is szabadok maradnak.3
Szolgáltatások
● A kijelzővel, amely egyetlen USB 3.0-kábellel csatlakozik a hálózathoz és a perifériákhoz, hatékony központtá
alakíthatja az asztalát. A HP intelligens váltóáramú technológiája ellátja árammal és feltölti HP noteszgépét.1
● Az 1920 x 1080 full HD felbontású,2 nagy látószögű IPS kijelzőn minden részletet láthat. A 250 cd/m2-es
fényerő, az 1000:1 kontrasztarány, az 5M:1 dinamikus kontrasztarány és a 8 ezredmásodperces válaszidő éles
és tiszta megjelenítést eredményez.4
● Az igényei szerint beállíthatja a dőlésszöget, a magasságot, illetve elforgathatja a képernyőt – ez a HP üzleti
kijelzőin elérhető legnagyobb fokú állíthatóság.
● Közvetlenül a kijelzőn használhat számos csatlakozási lehetőséget, többek között DisplayPort 1.2- és VGA,
csatlakozókat, valamint két USB 3.0 és két USB 2.0-portot. Az RJ-45 csatlakozóval gyorsan kapcsolódhat a
hálózathoz.5
● Gyors csatlakozás és együttműködés a virtuális kommunikációs eszközökkel, például a Microsoft Lync
termékkel. A professzionális képernyő és a beépített webkamera, a hangszórók és a kettős mikrofon mindig
használatra készen áll.3
● Környezettudatosabb fogyasztó lehet ezzel a környezetbarát részegységekkel, többek között alacsony
halogéntartalmú elemekkel6, arzénmentes üveggel és higanymentes háttérvilágítással rendelkező képernyővel.
● Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését hároméves normál jótállás támogatja. A külön
megvásárolható HP Care szolgáltatások7 igénybe vételével a normál jótállás által biztosított védelmet további
lehetőségekkel bővítheti.
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HP EliteDisplay S231d 58,4 cm (23 hüvelykes) IPS LED BLU noteszgépdokkoló monitor
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

F3J72AA; F3J72AT

Termékszín

Fekete

Képernyőméret (átlós)

58,4 cm (23”)

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

250 cd/m²1

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus1

Válaszarány

7 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

1920 x 1080

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Plug and Play; Csillogásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; LED-es háttérvilágítás;
Tengelyforgatás; Képsíkváltás

Bemeneti jel

1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 hangcsatlakozó

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Energiafogyasztási adatok: 60 W (maximális); 38 W (jellemző); 2,2 W (készenlétben) (kijelző); Képernyőfelbontás: 1920 x 1080

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

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

Méretek állvány nélkül (Szé x 54,4 x 5,1 x 32,9 cm
Mé x Ma)
Súly

6,12 kg

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 és +30° között; 360°-os forgathatóság; Magasság: 0–150 mm

Tanúsítvány és megfelelőség CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-mark; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C jelölés; E-Standy; KC; CECP
Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

A doboz tartalma

Monitor; Külső tápellátás (150 W); USB-kábel; Egyenáramú tápkábel; VGA-kábel; DisplayPort-kábel; Egyenáramú csatlakozókábel és gumigyűrű;
Webkamera gumiburkolata; Nyomtatott dokumentáció és CD; HP Display Assistant szoftver; További jelkábelek (csak egyes típusokon, a mellékelt kábelek
régiótól függően eltérhetnek)

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP szimpla monitorkar

A HP egykaros monitorkar a tökéletes munkahelyi asztali kiegészítő. A karcsú és áramvonalas HP egykaros monitorkar
kiegészíti a munkastílusát.

Termékszám: BT861AA

HP kettős kimenetű USB
grafikus adapter

Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s
grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0
B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.

Termékszám: C5U89AA

HP gyorsrögzítő keret

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP Integrated Work Center
3, kis helyigényű

A lehető legnagyobbra növelheti munkaterületét a kis helyigényű eszközökhöz tervezett HP integrált munkaközponttal
v3. Egy kis helyigényű számítógép vagy munkaállomás és egy akár 24 hüvelyk képátlójú LED-monitor egyesítésével
minden feladat ellátására képes megoldást teremthet.1

Termékszám: F2P06AA

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő
sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

5 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 5 éves, következő munkanapi helyszíni támogatás

Termékszám: U7935E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1A

monitor eszközökhöz csatlakoztatható USB-kábelét és egyenáramú tápkábelét is csatlakoztatni kell a HP noteszgéphez.
felbontású tartalom szükséges.
Internet-hozzáférésre van szükség és külön vásárolható meg.
4Minden működési adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adat; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.
5A hálózati kapcsolódáshoz a monitorhoz kell csatlakoztatni az Ethernet-kábelt.
6A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A vásárlás után bekerülő szervizalkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.
7Külön vásárolható meg. A normál korlátozott jótállás időtartama régiónként változó. A HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől
függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletekért látogasson el a www.hp.com/go/cpc
webhelyre. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai,
amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.
2Nagy
3

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1
2

Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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