Specifikace

35,56cm (14") přenosný monitor HP EliteDisplay
S140u USB
Vezměte své prezentace na cesty

Vytvořte mobilní pracovní prostor s
dvěma displeji prakticky kdekoli s
přenosným monitorem HP
EliteDisplay S140u 35,56 cm (14")
USB, který je nesmírně kompaktní,
úchvatně tenký a nabízí vysoké
rozlišení v celistvém, obepnutém
krytu. Po sklopení a připojení
pomocí jediného kabelu USB
snadno vytvoříte druhou
obrazovku ke svému tabletu nebo
notebooku se systémem Windows .
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Elegantní, stylový a vysoce přenosný.
● Velmi kompaktní, ultratenký design váží 1,44 kg a má tloušťku jen 1,27 cm. Kryt plní funkci nastavitelného
podstavce a současně pomáhá chránit displej, takže jej můžete zasunout do přenosného pouzdra spolu s
tabletem nebo notebookem.1
Zdvojnásobte svůj vizuální pracovní prostor.
● Připojte displej s vysokým rozlišením 1 600 x 9002 k notebooku nebo tabletu1 a používejte rozložení dvou
obrazovek v práci nebo učiňte velký dojem s režimem zrcadlení.
Velmi jednoduché nastavení.
● Buďte v mžiku připraveni pomocí jediného kabelu USB, který funguje i jako zdroj napájení. Sklopte kryt, připojte
se k libovolnému portu USB3 na notebooku nebo tabletu1 a můžete ihned začít pracovat.
Funkce
● Buďte v klidu, neboť vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní tříletou omezenou zárukou. Chcete-li
rozšířit svoji ochranu nad standardní záruky, vyberte si některou z volitelných služeb HP Care.4
● Buďte lepším spotřebitelem s monitorem, jenž obsahuje součásti šetrné k životnímu prostředí, včetně nízkého
obsahu halogenů5, skla bez obsahu arzénu a podsvícení displeje bez obsahu rtuti.
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35,56cm (14") přenosný monitor HP EliteDisplay S140u USB
Tabulka s technickými údaji

Číslo produktu

G8R65AA; G8R65AT

Barva produktu

Černá

Velikost displeje (úhlopříčka) 35,56 cm (14")
Úhel zobrazení

90° vodorovně; 50° svisle

Jas

200 cd/m²1

Kontrastní poměr

400:1 statické1

Poměr odezvy

8 ms (zap/vyp)1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

1 600 x 900 při 60 Hz

Podporovaná rozlišení

1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné

Uživatelské ovládací prvky

Plus („+“); Minus („–“)

Porty a konektory

1 port USB 3.01

Příkon

Napájení přes USB

Spotřeba energie

Spotřeba energie, popis: 7 W (maximální), 4 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: 1 600 x 900 při 60 Hz

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

34,58 x 1,35 x 21,71 cm (bez krytu) 34,58 x 1,6 x 22,11 cm (s krytem)

Hmotnost

1,44 kg
(S krytem)

Certifikace a soulad
s předpisy

CB; CE; FCC; Označení CSA/C-UL/C-ETL; Označení UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL; ICES; S-Mark (Argentina); Japonsko – VCCI; CCC; Tchaj-wan – BSMI; ISO
9241-307; C-Tick; KCC; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; PSB; Označení ISC

Ekologické informace

Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzenu; Nízký obsah halogenů2

Rozšiřitelná řešení

Všechny notebooky HP s operačním systémem Windows, HP ElitePad 1000

Co je obsaženo v krabici

Monitor; Kabel USB; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače)

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Specifikace
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Sada bezpečnostního zámku
pro počítač HP Business v2

Sada bezpečnostního zámku pro počítač HP Business v2 pomůže ochránit skříň počítače a monitor před neoprávněným
přístupem či odcizením jak na pracovišti, tak na veřejných místech.

Číslo produktu: N3R93AA
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35,56cm (14") přenosný monitor HP EliteDisplay S140u USB
Poznámky pod čarou se zprávami
Vyžaduje tablet nebo notebook s operačním systémem Windows. Přesné požadavky týkající se kompatibility najdete ve stručných specifikacích produktu.
Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
U připojení k portu USB 2.0 je zapotřebí připojit oba konce kabelu USB „Y“ do dvou portů USB 2.0.
4 V prodeji samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti
naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva
vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
5 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.
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Technické specifikace zřeknutí
1
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Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Více informací na
www.hp.eu/monitors
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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