Záznamový list

Dokovací monitor IPS pre notebook s podsvietením
LED BLU HP EliteDisplay S231d s uhlopriečkou 58,4
cm (23'')
Dokovacie riešenie, o ktorom váš prenosný počítač sníval – zapojte do
napájania, pripojte a pustite sa do práce

Promptne vytvorte pracovný
priestor s týmto dokovacím
monitorom IPS svojho notebooku s
podsvietením LED a s uhlopriečkou
58,4 cm (23''). S jediným
pripojením kábla USB zo svojho
notebooku k displeju môžete mať
všetko potrebné a pustiť sa do
práce. Nabite batériu svojho
notebooku HP a napájajte svoj
notebook HP cez DC (JS) napájací
kábel displeja.
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Displej IPS s rozlíšením Full HD2 je len začiatok.
● Získajte veľký panel IPS s uhlopriečkou 58,4 cm (23'') s rozlíšením Full HD2, ktorý splní oveľa viac – je to vaša
brána k efektívnemu prispôsobenému pracovisku vašich vopred vybraných, usporiadaných a pripojených
periférnych zariadení.
Pripojte sa a nabíjajte.
● Zvýšte produktivitu a znížte náklady s displejom, ktorý má dvojitú úlohu ako monitor veľkých rozmerov a
replikátor portov, ktorý poskytuje pripojenie k sieti, rozšírenie portov a nabíjanie notebooku HP – všetko v jednom
zariadení.1
Rozšírte svoj dosah bez zbytočných výdajov.
● Skráťte čas a znížte náklady na cestovanie a nechajte komunikačné linky otvorené s výkonnou integrovanou
webkamerou 720p HD 2 a s dvoma mikrofónmi a softvérom pre virtuálne konferencie, takže sa môžete spojiť
kdekoľvek a kedykoľvek z pohodlia pri vašom stole.3
Funkcie
● Premeňte váš pracovný stôl na jeden efektívny rozbočovač s displejom, ktorý sa pripojí k sieti a k periférnym
zariadeniam vďaka jednému praktickému káblu USB 3.0. Technológia HP Smart AC napája a nabíja váš notebook
HP.1
● Uvidíte každý detail vďaka rozlíšeniu 1920 x 1080 full HD2 a monitoru IPS so širokým pozorovacím uhlom. Ostrý
a jasný obraz s jasom 250 cd/m2, kontrastným pomerom 1000:1, dynamickým kontrastným pomerom 5M:1 a
časom odozvy 8 ms.4
● Nájdite si pri práci dokonalú polohu vďaka prispôsobiteľným nastaveniam náklonu, výšky, otočenia a otočenia
okolo zvislej osi, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň prispôsobenia dostupnú na podnikových displejoch HP.
● Užite si rozšírenú konektivitu priamo na displeji z rôznych vstupov, napr. DisplayPort 1.2, port VGA, dva porty USB
3.0 a dva porty USB 2.0. Pripojte sa do vašej siete rýchlo s konektorom RJ-45.5
● Rýchlo sa pripojte a spolupracujte cez vašu virtuálnu komunikáciu, ako napríklad Microsoft Lync. Displej
profesionálnej triedy a integrovaná webová kamera, reproduktory a dva mikrofóny sú pripravené vtedy, keď aj
vy.3
● Staňte sa lepším spotrebiteľom s displejom obsahujúcim súčasti nezaťažujúce životné prostredie, ktoré zahŕňajú
nízky obsah halogenidov6, sklo bez obsah arzénu a podsvietenie bez obsahu ortuti.
● Pracujte bez obáv s vedomím, že vaša investícia do IT je zabezpečená štandardnou trojročnou obmedzenou
zárukou. Ak chcete svoju ochranu rozšíriť nad rámec štandardnej záruky, vyberte si voliteľnú službu HP Care.7

Záznamový list

Dokovací monitor IPS pre notebook s podsvietením LED BLU HP EliteDisplay S231d s
uhlopriečkou 58,4 cm (23'')
Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

F3J72AA; F3J72AT

Farba produktu

Čierna

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

58,4 cm (23")

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

250 cd/m²1

Pomer kontrastu

statický kontrast 1000 : 1; dynamický kontrast 5 000 000 : 11

Miera odozvy

7 ms sivá – sivá1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

Technológia Plug and Play; Antireflexný; Programovateľné používateľom; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Podsvietenie LED; Otáčanie čapu;
Prepínanie v rovine

Vstupný signál

1x port VGA; 1x port DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP);

Porty a konektory

2x port USB 2.0; 2x port USB 3.0; 1x zvukový port

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Popis spotreby energie: 60 W (maximálne); 38 W (typicky); 2,2 W (pohotovostný) (monitor); Rozlíšenie obrazovky: 1920 x 1080

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 54,4 x 5,1 x 32,9 cm
x V)
Hmotnosť

6,12 kg

Ergonomické vlastnosti

Náklon: -5 až +30°; Otáčanie 360° Výška: 0 – 150 mm

Osvedčenie a zhoda

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

Okolitý

Sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Nízky obsah halogenidov2

Čo je v krabici

Monitor; Externý zdroj napájania (150 W); Kábel USB; DC (JS) napájací kábel; Kábel VGA; Kábel DisplayPort; DC (JS) konektor kábla hardvérového kľúča a
gumené tesnenie; Gumený kryt webovej kamery; Tlačená dokumentácia a disk CD; Softvér HP Display Assistant; Prídavné signálové káble (len vybrané
modely, priložené káble sa môžu líšiť v závislosti od oblasti)

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Rameno monitora HP Single

Rameno pre jeden monitor HP je ideálne stolové príslušenstvo pre váš pracovný život. Elegantné a moderné rameno na
jeden monitor HP je navrhnuté tak, aby sa prispôsobilo vášmu spôsobu práce.

Číslo produktu: BT861AA

Grafická karta HP Dual
Output USB

Rozšírte využiteľnú plochu a produktivitu s týmto prevedením duálneho zobrazenia vďaka novej grafickej karte HP s
výstupom USB na dva monitory, ktorý obsahuje výstupy DVI-I a DisplayPort na pripojenie monitorov s vysokým
rozlíšením cez jediný konektor USB 3.0 B do vášho počítača.

Číslo produktu: C5U89AA

Držiak HP Quick Release

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné
ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte
na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Stojan HP Integrated Work
Center 3 pre počítače typu
Small Form Factor

Maximalizujte svoj pracovný priestor s integrovaným pracovným centrom HP Integrated Work Center pre sériu Small
Form Factors v3. Prispôsobte si komplexné riešenie skombinovaním zariadenia HP Small Form Factor alebo pracovnej
stanice s monitorom LED s uhlopriečkou až do 24 palcov.1

Reproduktorový panel HP
LCD Speaker Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo
reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Záruka 5 r., na mieste, na
nasl. prac. deň

HP Care Pack: 5-ročný servis u zákazníka v nasledujúci pracovný deň

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: F2P06AA

Číslo produktu: NQ576AA

Číslo produktu: U7935E
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Poznámky v krátkych správach
vyžaduje sa pripojenie aj kábla USB downstream, aj DC (JS) napájací kábel od monitora k notebooku HP.
Je potrebný obsah vo vysokom rozlíšení.
Vyžaduje sa pripojenie na Internet, ktoré sa predáva samostatne.
4 Všetky výkonové špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré dodali výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
5 Ak sa chcete pripojiť k sieti, musí byť kábel Ethernet pripojený k monitoru.
6 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely získané po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
7 Predáva sa samostatne. Trvanie štandardnej obmedzenej záruky sa líši v závislosti od oblasti. Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne služieb a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti
od vašej geografickej polohy. Poskytovanie služby sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky
služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú
žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.
1
2
3

Technické špecifikácie zrieknutie
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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