Podatkovni list

Priključek monitorja prenosnega računalnika HP
EliteDisplay IPS BLU S231d z diagonalo 58,4 cm (23
palcev) in osvetlitvijo LED
Priključna rešitev, o kateri sanja vaš prenosni računalnik – priključite,
povežite in začnite delati

Ustvarite takojšnje delovno okolje s
tem priključkom za monitor
prenosnega računalnika IPS z
diagonalo 58,4 cm (23 palcev) in
osvetlitvijo LED. Z eno povezavo
prenosnega računalnika in zaslona
prek kabla USB lahko dostopate do
vsega, kar potrebujete, in pričnete z
delom. Napolnite baterijo
prenosnega računalnika HP in
napajajte prenosni računalnik HP
prek napajalnega kabla zaslona za
enosmerni tok.
1

Polna visoka ločljivost2 IPS je šele začetek.
● Priskrbite si velikozaslonsko ploščo s polno visoko ločljivostjo 2 IPS z diagonalo 58,4 cm (23 palcev), ki je več kot
le zaslon — je vaš dostop do izboljšanega, osebnega delovnega okolja s predhodno izbranimi, dogovorjenimi in
povezanimi zunanjimi napravami.
Povežite se in polnite.
● Spodbudite produktivnost in zmanjšajte stroške z zaslonom, ki opravlja dvojno delo kot monitro velikega formata
in podvojevalnik vrat, ki omogoča omrežno povezljivost, razširitev vrat in polnjenje prenosnega računalnika HP
— vse v eni napravi.1
Razširite vaš doseg, ne denarnice.
● Odpravite čas in stroške potovanja ter ohranite komunikacijske poti odprte z vgrajeno spletno kamero 720p HD2
in dvojnim mikrofonom z dodano programsko opremo za navidezne konference, ki vam omogoča srečanja kjer
koli in kdar koli iz udobja vašega delovnega mesta.3
Posebnosti
● Vaš delovni prostor spremenite v učinkovito zvezdišče z zaslonom, ki se poveže z omrežjem in zunanjimi
napravami z enim priročnim kablom USB 3.0. Tehnologija HP Smart AC napaja in polni vaš prenosni računalnik
HP.1
● Vsako podrobnost si oglejte v polni visoki ločljivosti 1920 x 10802 in s širokokotnim IPS. Kristalno jasna slika s
svetlostjo 250 cd/m2, razmerjem kontrasta 1000 : 1, dinamičnim razmerjem kontrasta 5M : 1 in odzivnim časom
8 ms.4
● S prilagodljivim nagibom, prilagoditvijo višine in nastavitvami vrtenja ter sukanja, ki jih v tolikšnimi meri ne
zagotavlja noben drug poslovni zaslon HP, poiščite točko gledanja, ki vam najbolj ustreza.
● Uživajte v obsežnem povezovanju naravnost iz zaslona z zbirko vrat, ki vključuje vrata DisplayPort 1.2, vrata VGA,
dvoje vrat USB 3.0 in dvoje vrat USB 2.0. S priključkom RJ-45 se hitro povežite z omrežjem.5
● Hitro vzpostavite povezavo in sodelujte v navidezni komunikaciji, kot je Microsoft Lync. Vrhunski zaslon, vgrajena
spletna kamera, zvočniki in dvojni mikrofon so pripravljeni skupaj z vami.3
● Z zaslonom z okolju prijaznimi komponentami, ki vključujejo nizko vsebnost halogenih snovi6, steklo brez arzena
in osvetlitev ozadja brez živega srebra, postanite boljši potrošnik.
● Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Če
želite večjo raven zaščite, kot jo zagotavlja standardna garancija, izberite dodatno storitev HP Care.7
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Tabela specifikacij

Številka izdelka

F3J72AA; F3J72AT

Barva izdelka

Črno

Velikost zaslona (diagonala)

58,4 cm (23”)

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

250 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 11

Razmerje odzivov

7 ms (iz sive v sivo)1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Plug and Play; proti bleščanju; uporabniško nastavljiv; izbira jezika; zaslonski ukazi; osvetlitev LED; stranski nagib; tehnologija In plane switching

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 DisplayPort 1.2 (s podporo HDCP)

Vrata in priključki

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 za zvok

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Poraba energije – opis: 60 W (največ); 38 W (običajno); 2,2 W (stanje pripravljenosti) (zaslon); Ločljivost zaslona: 1920 x 1080

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

6,12 kg

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +30°; Vodoravni zasuk 360°; Višina: 0-150mm

Certifikat in skladnost

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

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi2

Vsebina škatle

Monitor; zunanji napajalnik (150 W); Kabel USB; napajalni kabel za enosmerni tok; kabel VGA; kabel DisplayPort; kabel ključa priključka za enosmerni tok in
gumijast obroč; gumijast pokrov spletne kamere; natisnjena dokumentacija in CD; programska oprema HP Display Assistant; dodatni signalni kabli (le za
izbrane modele, vključeni kabli se lahko razlikujejo glede na regijo)

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Roka za monitor HP Single

Roka HP Single Monitor je popoln namizni dodatek za vaše delovno okolje. Tanka in enostavna roka HP Single Monitor je
oblikovana tako, da dopolnjuje vaš način dela.

Številka izdelka: BT861AA

Grafični vmesnik HP Dual
Output USB

Povečajte vrednost svoje zaslonske naložbe in storilnost z nastavitvijo dveh monitorjev ter grafičnim vmesnikom HP Dual
Output USB, vključno z izhodnima priključkoma DVI-I in DisplayPort, ki omogočata predvajanje vsebin z visoko ločljivostjo
prek enotne povezave USB 3.0 B z osebnim računalnikom.

Številka izdelka: C5U89AA

Nosilec HP Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

HP-jevo vgrajeno delovno
središče 3 za računalnike
majhne velikosti

Povečajte svoj delovni prostor z ogrodjem HP Integrated Work Center for Small Form Factors v3. Prilagodite rešitev
»vse-v-enem«, tako da združite HP-jev računalnik v majhnem ohišju ali delovno postajo z monitorjem LED z največ
24-palčno diagonalo.1

Nastavek HP LCD Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo
zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: F2P06AA

Številka izdelka: NQ576AA

5-let naslednji delovni dan
na domu

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Paket HP Care Pack: 5 let servisa po principu naslednji delovni dan na kraju uporabe

Številka izdelka: U7935E
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Opombe k sporočilom
Zahteva pritrditev kabla USB za priklop v računalnik in napajalnega kabla za enosmerni tok od monitorja do prenosnega računalnika HP.
Potrebna vsebina z visoko ločljivostjo.
Potreben je internetni dostop, ki ga kupite posebej.
4 Vse specifikacije zmogljivosti so običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; Dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
5 Kabel Ethernet mora biti priključen na monitor, da se lahko povežete z omrežjem.
6 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
7 Naprodaj ločeno. Trajanje standardne omejene garancije je odvisno od regije. Storitve HP Care Pack so naprodaj ločeno. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack so odvisni od geografske lokacije.
Storitev lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme. V veljavi so določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in
določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena
garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
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Tehnične specifikacije zanikanja
1
2

Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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