Karta produktu

Monitor do notebooka HP EliteDisplay S231d IPS o
przekątnej 58,4 cm (23") z podświetleniem LED BLU
Rozwiązanie dokujące, o którym marzył Twój komputer przenośny –
wystarczy włożyć wtyczkę i nawiązać łączność, aby rozpocząć pracę

Monitor IPS do notebooka o
przekątnej 58,4 cm (23'') z
podświetleniem LED pozwala
natychmiast stworzyć przestrzeń
roboczą. Pojedynczy kabel USB
łączący notebooka z monitorem
zapewnia dostęp do wszystkiego,
co potrzebne do pracy. Kabel
zasilania pr. st. monitora umożliwia
ładowanie akumulatora i zasilanie
notebooka HP.
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Ekran Full HD2 IPS to zaledwie początek.
● Duży monitor Full HD2 IPS o przekątnej 58,4 cm (23'') jest czymś znacznie więcej – jest bramą do ujednoliconej,
spersonalizowanej przestrzeni roboczej obejmującej uprzednio wybrane, uporządkowane i podłączone
urządzenia peryferyjne.
Podłącz i ładuj.
● Możesz zwiększyć produktywność i obniżyć koszty, korzystając z wyświetlacza, który pełni rolę
wielkoformatowego monitora i replikatora portów, oferując łączność sieciową, rozszerzenia portów i funkcję
ładowania notebooków HP – wszystko w jednym urządzeniu.1
Zwiększ swój zasięg, nie wydatki.
● Wyeliminuj czas i koszty podróży, utrzymując otwarte kanały komunikacji dzięki zintegrowanej kamerze
internetowej 720p HD2 i zespołowi dwóch mikrofonów oraz oprogramowaniu do prowadzenia wirtualnych
konferencji, które umożliwią wygodne zorganizowanie spotkania zawsze i wszędzie, zza Twojego biurka.3
Obejmuje
● Przekształć biurko w wydajne centrum robocze z monitorem umożliwiającym podłączenie do sieci i urządzeń
peryferyjnych za pośrednictwem jednego, poręcznego kabla USB 3.0. Technologia HP Smart AC umożliwia
zasilanie i ładowanie notebooka HP.1
● Zobacz wszystko dokładnie w rozdzielczości 1920 x 1080 Full HD,2 przy szerokim kącie widoczności w
technologii IPS. Wyraźny, ostry obraz dzięki jasności od 250 cd/m2, kontrastowi 1000:1, kontrastowi
dynamicznemu 5M:1 i czasowi reakcji 8 ms.4
● Znajdź swoją idealną konfigurację dzięki regulowanym ustawieniom nachylenia, wysokości oraz obrotu w
poziomie i pionie, czyli największej liczbie opcji dostosowania dostępnych w monitorze HP do zastosowań
biznesowych.
● Rozbudowane funkcje łączności dostępne bezpośrednio w monitorze za pośrednictwem portu DisplayPort 1.2,
gniazda VGA i dwóch portów USB 3.0 oraz dwóch portów USB 2.0. Gniazdo RJ-45 jack umożliwia szybkie
podłączenie do sieci.5
● Umożliwia szybkie nawiązywanie łączności i komunikacji wirtualnej w programach takich jak Microsoft Lync.
Profesjonalny monitor ze zintegrowaną kamerą internetową, głośnikami i zespołem dwóch mikrofonów jest
zawsze gotowy do pracy.3
● Pracuj w zgodzie ze środowiskiem za sprawą monitora wyposażonego w ekologiczne komponenty o niskiej
zawartości halogenu6, szkło niezawierające arsenu oraz podświetlenie pozbawione rtęci.
● Trzyletnia standardowa ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych. Aby rozszerzyć
ochronę zapewnianą przez gwarancję standardową, wybierz opcjonalną usługę HP Care7.
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Tabela specyfikacji

Oznaczenie produktu

F3J72AA; F3J72AT

Kolor produktu

Czarny

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

58,4 cm (23")

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

250 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny1

Wskaźnik odpowiedzi

7 ms (od szarości do szarości)1

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość własna

1920 x 1080

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Plug and Play; Powłoka antyrefleksyjna; Konfiguracja przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe; Podświetlenie LED; Obrót w pionie; Przełączanie
w płaszczyźnie (IPS)

Sygnał wejściowy

1 port VGA; 1 złącze DisplayPort 1.2 (z obsługą HDCP)

Porty i złącza

2 porty USB 2.0; 2 porty USB 3.0; 1 gniazdo audio

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii

Opis poboru energii elektrycznej: 60 W (maks.); 38 W (normalna praca); 2,2 W (tryb gotowości) (wyświetlacz); Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080

Wymiary ze stojakiem (szer. x 54,4 x 24,24 x 46,99 cm
głęb. x wys.)
Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

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

Waga

6,12 kg

Ergonomia

Nachylenie: od -5 do +30°; Obrót o 360°; Wysokość: od 0 do 150 mm

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

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

Ochrona środowiska

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu2

Zawartość opakowania

Monitor; Zasilacz zewnętrzny (150 W); Przewód USB; Kabel zasilający pr. st.; Kabel VGA; Kabel DisplayPort; Kabel pr. st. jack i gumowy pierścień; Gumowa
osłona kamery internetowej; Drukowana dokumentacja i płyta CD; Oprogramowanie HP Display Assistant; Dodatkowe przewody sygnałowe (tylko w
wybranych modelach, przewody różnią się w zależności od regionu)

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Wysięgnik do pojedynczego
monitora HP

Pojedyncze ramię monitora HP to doskonałe akcesorium biurkowe do przestrzeni roboczej. Eleganckie i smukłe
pojedyncze ramię monitora HP zaprojektowano z myślą o uzupełnieniu stylu pracy użytkownika.

Karta graficzna HP Dual
Output USB

Większa powierzchnia ekranu i większa wydajność pracy w konfiguracji z dwoma monitorami – dzięki 2-portowemu
adapterowi graficznemu USB HP z gniazdami DVI-I i DisplayPort pozwalającymi obsługiwać monitory w wysokiej
rozdzielczości za pośrednictwem jednego połączenia USB 3.0 B z komputerem.

Oznaczenie produktu: BT861AA

Oznaczenie produktu: C5U89AA

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA,
zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej
podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Oznaczenie produktu: EM870AA

HP Integrated Work Center 3
dla komputerów Small Form
Factor

Maksymalne wykorzystanie minimalnej przestrzeni roboczej dzięki zastosowaniu obudów SFF w zintegrowanym centrum
roboczym HP v3. Dostosuj rozwiązanie typu „wszystko w jednym” poprzez połączenie obudowy HP SFF lub stacji
roboczej z monitorem LED o maks. przekątnej ekranu 24".1

Listwa HP LCD Speaker Bar

Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w
tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Oznaczenie produktu: F2P06AA

Oznaczenie produktu: NQ576AA

5 lata, serwis w następnym
dniu roboczym, w miejscu
instalacji

HP Care Pack: 5 lat, serwis w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji

Oznaczenie produktu: U7935E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
Wymaga podłączenia zarówno kabla wychodzącego USB, jak i kabla zasilającego pr. st. z monitora do notebooka HP.
Wymaga treści w wysokiej rozdzielczości.
Wymagane usługi internetowe są sprzedawane oddzielnie.
4 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.
5 Kabel Ethernet musi być podłączony do monitora, aby dostępna była łączność sieciowa.
6 Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
7 Produkt sprzedawany oddzielnie. Czas obowiązywania standardowej ograniczonej gwarancji zależy od regionu. Usługi HP Care Pack są sprzedawane oddzielnie. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach
usług HP Care Pack mogą różnić się w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują stosowne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z
właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.
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Dane techniczne zastrzeżenia
Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
2 Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
1

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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