Veri sayfası

HP EliteDisplay S231d 58,4 cm (23 inç) IPS LED BLU
Dizüstü Bilgisayar Yerleştirmeli Monitör
Dizüstü bilgisayarınızın hayallerini süsleyen yerleştirme çözümü; takın,
bağlanın ve çalışmaya başlayın

Dizüstü Bilgisayar Yerleştirmeli bu
58,4 cm (23 inç) IPS LED Arkadan
Aydınlatmalı Monitörle anında bir
çalışma alanı yaratın. Dizüstü
bilgisayarınızdan monitörünüze
bağlayacağınız tek bir USB kablosu
ile ihtiyaç duyduğunuz her şeye
erişebilir ve işe koyulabilirsiniz.
Monitördeki DC güç kablosuyla HP
Dizüstü Bilgisayarınızın pilini şarj
edin ve veya dizüstü bilgisayarınıza
enerji sağlayın.
1

Tam HD2 IPS sadece bir başlangıç.
● Hayal ettiklerinizden fazlasını sunacak geniş ekranlı 58,4 cm (23'') diyagonal Full HD2 IPS panel ekran sayesinde
önceden seçilmiş, önceden yerleştirilmiş ve bağlantısı kurulmuş çevre birimleri ile modern ve kişisel bir çalışma
alanına açılan kapınız!
Bağlanın ve şarj edin.
● İki kat daha fazla iş yapabileceğiniz geniş biçimli bir ekran ve ağ bağlantısı kurabileceğiniz, bağlantı noktasını
genişletebileceğiniz ve HP dizüstü bilgisayarınızı şarj edebileceğiniz bir bağlantı noktası çoğaltıcısının aynı cihazda
bir arada sunulması sayesinde üretkenliğinizi artırın ve maliyetlerinizi düşürün.1
Menzilinizi genişletin, cüzdanınız cebinizde kalsın.
● Çalışma masanızın konforuyla dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerde toplantılara katılmanızı sağlayan entegre
720p HD2 web kamerası, çift mikrofon ve sanal konferans yazılımı ile artık seyahat etmek zaman ya da para
harcamayın ve iletişim hatlarınızı sürekli açık tutun.3
Özellikler
● Yalnızca tek bir USB 3.0 kablosuyla ağınıza ve çevre birimlerinize bağlanabilen bir monitör sayesinde çalışma
masanızı bir üretkenlik merkezi haline getirin. HP Akıllı AC Teknolojisi ile HP dizüstü bilgisayarınızı hem şarj edin
hem de enerji sağlayın.1
● 1920 x 1080 full HD çözünürlüklü ekran 2 ve geniş açılı IPS ile hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın. 250 cd/m2 parlaklık,
1000:1 kontrast oranı, 5 M:1 dinamik kontrast oranı ve 8 ms yanıt hızı ile canlı ve net görüntüler elde edin.4
● Özelleştirilebilir eğim, ayarlanabilir yükseklik, döndürme ve pivot ayarları gibi HP iş ekranlarında sunulan en üst
düzey ayarlanabilirlik özellikleri sayesinde en rahat olduğunuz konumu bulun.
● DisplayPort 1.2, VGA, iki USB 3.0 ve iki USB 2.0 bağlantı noktası içeren çeşitli giriş seçenekleriyle doğrudan
monitörden çok sayıda bağlantı kurmanın keyfini çıkarın. RJ-45 jakı ile ağınıza çabucak erişin.5
● Hızla bağlantı kurun ve Microsoft Lync gibi sanal iletişim ortamlarında işbirliğine dayanan çalışmalara imza atın.
Siz hazır olduğunuzda, profesyonel sınıf monitörünüz, entegre web kameranız, hoparlörleriniz ve çift
mikrofonunuz da hazırdır.3
● Düşük halojen,6 arseniksiz cam ve cıva içermeyen arka ışıklar gibi çevre dostu bileşenlere sahip bir ekran ile daha
bilinçli bir tüketici olun.
● Üç yıllık standart sınırlı garantiyle BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun. Standart
garantilerden daha kapsamlı koruma almak için isteğe bağlı HP Care hizmetlerinden birini seçin.7
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HP EliteDisplay S231d 58,4 cm (23 inç) IPS LED BLU Dizüstü Bilgisayar Yerleştirmeli
Monitör
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

F3J72AA; F3J72AT

Ürün rengi

Siyah

Monitör boyutu (diyagonal)

58,4 cm (23 inç)

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

250 g/m²1

Kontrast oranı

1000:1 statik; 5000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

7 ms griden griye1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Tak ve Çalıştır; Yansımasız; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan aydınlatma; Pivot hareketi; Düzlem içi geçiş

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 ses

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Güç Tüketimi tanımı: 60 W (maksimum); 38 W (tipik); 2,2 W (beklemede) (Ekran); Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 54,4 x 5,1 x 32,9 cm
G x D)
Ağırlık

6,12 kg

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 ila +30°; 360° Döndürme; Yükseklik: 0-150 mm

Belgeler ve Uyumluluk

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

Çevre koruma

Arsenik içermeyen ekran camı; Civa içermeyen ekran arka ışıkları; Düşük halojen2

Kutudakiler

Monitör; Harici güç kaynağı (150 W); USB kablosu; DC güç kablosu; VGA kablosu; DisplayPort kablosu; DC girişi donanım kilidi kablosu ve kauçuk halka; Web
kamerası kauçuk kapağı; Basılı belgeler ve CD; HP Display Assistant yazılımı; Ek sinyali kabloları (yalnızca belirli modellerde bulunur, ürünle birlikte sunulan
kablolar bölgeye göre değişebilir)

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Tekli Monitör Kolu

HP Tekli Monitör Kolu iş yaşamınız için mükemmel masaüstü aksesuarıdır. Şık ve pürüzsüz hatlarıyla HP Tekli Monitör Kolu
çalışma biçiminizi tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: BT861AA

HP Çift Çıkışlı USB Grafik
Adaptörü

Bilgisayarınıza tek bir USB 3.0 B bağlantısı ile görüntülerde yüksek çözünürlük sağlayan DVI-I ve DisplayPort çıkışlarına
sahip HP Çift Çıkışlı USB Grafik Adaptörü'nün sunduğu çift monitör kurulumu sayesinde ekran kalitesini ve üretkenliği
artırın.

Ürün numarası: C5U89AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve
kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma
alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

Küçük Form için HP Tümleşik
İş Merkezi 3

Küçük Form Faktörleri v3 için HP Tümleşik İş Merkezi sayesinde çalışma alanınızı en üst düzeye çıkarın. Bir HP Küçük Form
Faktörü veya İş İstasyonunu 24 inçe kadar diyagonal bir monitörle birleştirerek, bir “all-in-one” çözümü haline getirin.1

HP LCD Hoparlör Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak üzere tam multimedya destek özellikleri
eklemek için monitörünüzün ön yüzeyine sorunsuzca bağlayın.

Ürün numarası: F2P06AA

Ürün numarası: NQ576AA

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 5 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde

Ürün numarası: U7935E
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Mesaj Altbilgileri
Hem USB sistem çıkış kablosunun hem de DC güç kablosunun monitörden HP dizüstü bilgisayara takılması gereklidir.
Yüksek tanımlı içerik gereklidir.
Internet erişimi gerektirir ve ayrı olarak satılır.
4 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans değişiklik gösterebilir.
5 Ağa bağlanmak için Ethernet kablosunun monitöre takılması gereklidir.
6 Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
7 Ayrı satılır. Standart sınırlı garanti süresi bölgeye göre değişiklik gösterir. HP Care Pack Hizmetleri ayrı satılır. HP Care Pack Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet,
donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılar için bkz www.hp.com.tr/carepack. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili
HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şartları ve koşulları veya HP Ürününüz ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde
etkilemez.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2

Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
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