Dataark

Bærbar HP EliteDisplay S140u-USB-skærm på 35,56
cm (14")
Tag arbejdet med på farten

Skab en mobil arbejdsplads på to
skærme stort set hvor som helst
med HP's EliteDisplay S140u 35,56
cm (14") bærbare USB-skærm,
som er ultrakompakt og utrolig
tynd med højopløsnings-skærm i
et etui, der kan foldes omkring
enheden. Fold det tilbage for at
føje en ekstra skærm til din
Windows-tablet-pc eller bærbare
pc , og opret forbindelse med et
USB-kabel.
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Smart, flot og særdeles bærbar.
● Superkompakt og ultratyndt design, der vejer 1,44 kg og er blot 1,27 cm tyk. Det magnetiske etui kan også
bruges som en justerbar fod – og hjælper dig med at beskytte skærmen, så du kan putte den i tasken sammen
med din tablet-pc eller bærbare pc.1
Fordoblet visuel arbejdsplads.
● Knyt 1600 x 900-skærmen2 med høj opløsning til en bærbar eller tablet-pc1 for at udvide til to skærme, uanset
hvor du arbejder, eller gør indtryk med spejltilstand.
Superenkel opsætning.
● Bliv hurtigt klar med det enkelte USB-kabel, der også fungerer som en strømkilde. Fold omslaget bagover, og
slut den til en USB3-port på din bærbare pc eller tablet-pc1, og så er du klar til at arbejde.
Fremhævede funktioner
● Du kan være helt tryg, fordi din it-investering støttes af en begrænset standardgaranti på 3 år. Hvis du vil udvide
din beskyttelse ud over standardgarantien, kan du tilvælge en HP Care-tjeneste.4
● Du bliver en bedre forbruger med en skærm, der indeholder miljøvenlige komponenter med lavt halogenindhold5,
arsenfrit glas og bagbelysning uden kviksølv.
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Bærbar HP EliteDisplay S140u-USB-skærm på 35,56 cm (14")
Specifikationstabel

Produktnummer

G8R65AA; G8R65AT

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

35,56 cm

Synsvinkel

90° vandret; 50° lodret

Lysstyrke

200 cd/m²1

Kontrastforhold

400:1 statisk1

Responsforhold

8 ms (til/fra)1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1600 x 900 ved 60 Hz

Understøttede opløsninger

1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Skærmegenskaber

Refleksfri; LED-bagbelysning; Kontrolknapper på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren

Brugerbetjening

Plus ("+"); Minus ("-")

Porte og stik

1 USB 3.01

Indgangsstrøm

Strøm via USB

Strømforbrug

Strømforbrug: 7 W (maksimal), 4 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: 1600 x 900 ved 60 Hz

Mål uden stander (B x D x H)

34,58 x 1,35 x 21,71 cm (uden etui); 34.58 x 1,6 x 22,11 cm (med etui)

Vægt

1,44 kg
(Med etui)

Certificering og
overensstemmelser

CB; CE; FCC; CSA/C-UL/C-ETL-mærke; UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL-mærke; ICES; S-mærke for Argentina; Japan VCCI; CCC; Taiwan 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; ISC-mærke

Miljøansvar

Kviksølvfri skærmbagbelysning; Skærmglas uden arsenik; Lav halogen2

Løsninger der kan udvides

Alle bærbare HP-pc'er med Windows OS, HP ElitePad 1000

Kassens indhold

Skærm; USB-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere)

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Bærbar HP EliteDisplay S140u-USB-skærm på 35,56 cm (14")
Tilbehør og services (medfølger ikke)
Sikkerhedslåsesæt til HP's
erhvervs-pc'er v2

Med sikkerhedslåsesættet HP Business PC Security Lock v2 Kit kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og
beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

Produktnummer: N3R93AA
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Fodnoter
Kræver bærbar eller tablet-pc med Windows-operativsystem. I oversigten over produktets specifikationer kan du finde de nøjagtige kompatibilitetskrav.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Hvis du bruger en USB 2.0-port, skal du slutte begge ender af USB-"Y"-kablet til to USB 2.0-porte.
4 Sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for køb af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og
begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte
rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den begrænsede HP-garanti, der følger med HP-produktet.
5 Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lave mængder halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lave mængder halogen.
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1
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Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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