Dataark

HP EliteDisplay S231d 58,4 cm (23'') IPS LED BLU
forankringsskjerm for bærbar PC
Forankringsløsningen som den bærbare PCen har drømt om – bare koble
til og sett i gang

Lag et arbeidsområde umiddelbart
med denne 58,4 cm (23") IPS
LED-bakbelyste dokkingskjermen
for bærbar PC. Med én
USB-kabeltilkobling fra den
bærbare PCen til skjermen kan du
få tilgang til alt du trenger og
komme i gang med arbeidet. Lad
batteriet til din HP bærbare PC og
driv din HP bærbare PC gjennom
skjermens DC-strømkabel.
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Full HD2 IPS er bare begynnelsen.
● Få en stor 58,4 cm (23") (diagonalt) Full HD2 IPS-panelskjerm som er så mye mer – den er din port til et
strømlinjeformet, tilpasset arbeidsområde med forhåndsvalgte og forhåndstilkoblede eksterne enheter.
Koble til og lad.
● Øk produktiviteten og reduser kostnader med en skjerm som yter dobbelt så mye som en storformatskjerm, og
portreplikator som gir nettverkstilkobling, portutvidelse og lading av HP bærbar PC – alt i én enhet.1
Utvid rekkevidden, ikke lommeboken.
● Eliminer tid og utgifter ved reising og hold kommunikasjonslinjene åpne med et integrert 720p HD-webkamera2
og dobbel mikrofon, pluss programvare for virtuelle konferanser slik at du kan ha møter hvor som helst og når
som helst fra skrivebordet.3
Med
● Gjør skrivebordet til et effektivt senter med en skjerm som kobles til nettverket og eksterne enheter med én
praktisk USB 3.0-kabel. HP Smart vs-teknologi driver og lader din HP bærbare PC.1
● Se alle detaljer med 1920 x 1080 full HD-oppløsning,2 og vidvinkel IPS. Skarpt og klart fra 250 cd /m2 lysstyrke,
kontrastforhold på 1000:1, 5M:1 dynamisk kontrastforhold og 8 ms responstid.4
● Finn din komfortposisjon med tilpassbar vinkel, høydejustering, sving og dreiing – den største justerbarheten
som er tilgjengelig på en HP-kontorskjerm.
● Gled deg over omfattende tilkoblingsmuligheter direkte på skjermen fra en rekke innganger, inkludert
DisplayPort 1.2, VGA og to USB 3.0- og to USB 2.0-porter. Koble raskt til nettverket med RJ-45-kontakt.5
● Koble raskt til og samarbeid med virtuell kommunikasjon som Microsoft Lync. Skjermen i profesjonell klasse,
pluss integrert webkamera, høyttalere og to mikrofoner er klare når du er.3
● Bli en bedre forbruker med en skjerm som består av miljøansvarlig komponenter som inkluderer halogenfattig6,
arsenikkfritt skjermglass og kvikksølvfri bakbelysning.
● Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Velg ekstra HP
Care-tjenester7 for å utvide beskyttelsen utover standardgarantiene.
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Spesifikasjonstabell

Produktnummer

F3J72AA; F3J72AT

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

58,4 cm (23")

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsgrad

7 ms grå til grå1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

1920 x 1080

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Plug & Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning; Rotasjon: In plane switching

Inngangssignal

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

Porter og kontakter

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 lyd

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Beskrivelse av strømforbruk: 60 W (maksimum); 38 W (typisk); 2,2 W (ventemodus) (skjerm); Skjermoppløsning: 1920 x 1080

Mål med stativ (B x D x H)

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

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

6,12 kg

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +30°; Dreibar 360° Høyde: 0-150 mm

Sertifisering og overholdelse CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-merke; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-Standy; KC; CECP
av lover og forskrifter
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen2

Innhold i esken

Skjerm; Ekstern strømforsyning (150 W); USB-kabel; DC- strømledning; VGA-kabel; DisplayPort-kabel; DC-kontaktdongelkabel og gummiring;
Webkameradeksel i gummi; Trykt dokumentasjon og CD; HP Display Assistant-programvare; Ekstra signalkabler (bare enkelte modeller, inkluderte kabler
kan variere etter region)

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP enkel skjermarm

HP enkel skjermarm er et perfekt skrivebordstilbehør for arbeidsmiljøet. Den stilige og strømlinjeformede HP enkel
skjermarm er utformet for å understøtte måten du arbeider på.

Produktnummer: BT861AA

HP Dual Output
USB-grafikkadapter

Øk skjermutrustningen og produktiviteten ved hjelp av toskjermsoppsett med HP USB-grafikkort med to utganger, som
har DVI-I- og DisplayPort-utganger som kan drive skjermer med høy oppløsning via én enkelt USB 3.0 B-tilkoblingen til
PCen.

Produktnummer: C5U89AA

HP hurtigutløserbrakett

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer
og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP Integrated Work Center 3
for liten formfaktor

Maksimer arbeidsområdet med HP integrert arbeidssenter for små formfaktorer v3. Tilpasse en "alt-i-ett"-løsning ved å
kombinere en HP liten formfaktor eller arbeidsstasjon med en LED-skjerm på opptil 24 tommer diagonalt.1

HP LCD Speaker Bar

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert
stereohøyttalere med fullverdig lydområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: F2P06AA

Produktnummer: NQ576AA

5 år, neste virkedag på
stedet

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 5 år neste virkedag på stedet

Produktnummer: U7935E
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Fotnoter
Krever tilkobling av både nedstrøms USB-kabel og DC-strømkabel fra skjerm til HP bærbar PC.
HD-innhold (High-definition) kreves.
Internett-tilgang kreves og selges separat.
4 Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
5 Ethernet-kabelen må være koblet til skjermen for å koble til nettverket.
6 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
7 Selges separat. Varigheten på den begrensede standardgarantien varierer fra region til region. HP Care Pack-tjenester selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av
geografisk sted. Tjenesten starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Se www.hp.com/go/cpc for detaljer. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge –
Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte
av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
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Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

Lær mer på
www.hp.eu/monitors
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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