Φύλλο δεδομένων

Φορητή οθόνη USB HP EliteDisplay S140u 35,56 cm
(14")
Κυκλοφορήστε παντού μαζί με την οθόνη σας

Δημιουργήστε ένα φορητό χώρο
εργασίας δύο οθονών σχεδόν
οπουδήποτε, με την φορητή οθόνη
USB HP EliteDisplay S140u 35,56
cm (14"). Πρόκειται για μια
ιδιαίτερα συμπαγής και
εντυπωσιακά λεπτή οθόνη υψηλής
ανάλυσης με αναδιπλούμενο
κάλυμμα. Διπλώστε το κάλυμμα
προς τα πίσω για να προσθέσετε
μια δεύτερη οθόνη στο tablet ή το
φορητό υπολογιστή σας με
Windows και συνδέστε τη με
καλώδιο USB.
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Κομψή, μοντέρνα και εξαιρετικά φορητή
● Η εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση μικρών διαστάσεων έχει βάρος 1,44 κιλά και πάχος μόλις 1,27 cm. Το κάλυμμα
μπορεί να μετατραπεί σε ρυθμιζόμενη βάση και συμβάλλει στην προστασία της οθόνης, ώστε να μπορείτε να
την τοποθετήσετε στη θήκη μεταφοράς μαζί με το tablet ή το φορητό υπολογιστή σας.1
Διπλασιάστε τον οπτικό χώρο εργασίας σας
● Συνδέστε την οθόνη υψηλής ανάλυσης 1600x9002 σε ένα φορητό υπολογιστή ή tablet1 για να εργάζεστε με
διαμόρφωση διπλής οθόνης ή εντυπωσιάστε τους πάντες με τη λειτουργία κατοπτρισμού.
Πολύ απλή εγκατάσταση
● Ξεκινήστε να εργάζεστε στο λεπτό, με το καλώδιο USB που λειτουργεί και ως πηγή τροφοδοσίας. Διπλώστε το
κάλυμμα προς τα πίσω, συνδέστε την οθόνη σε οποιαδήποτε θύρα USB3 του φορητού υπολογιστή ή του tablet1
σας και είστε έτοιμοι.
Χαρακτηριστικά
● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών
ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις, επιλέξτε μια προαιρετική υπηρεσία
HP Care.4
● Υιοθετήστε υπεύθυνη καταναλωτική στάση με μια οθόνη με περιβαλλοντικά υπεύθυνα εξαρτήματα, όπως
γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο5, και οπισθοφωτισμό χωρίς
υδράργυρο.
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Φορητή οθόνη USB HP EliteDisplay S140u 35,56 cm (14")
Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

G8R65AA; G8R65AT

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

35,56 cm (14")

Γωνία θέασης

90° οριζόντια, 50° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

200 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

400:1 στατική1

Ρυθμός απόκρισης

8 ms ενεργ./απενεργ.1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

1.600 x 900 στα 60 Hz

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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

Χαρακτηριστικά οθόνης

αντιθαμβωτική, οπισθοφωτισμός LED, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, plug-and-play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη

Χειριστήρια

Συν ("+"), μείον ("-")

Θύρες και υποδοχές

1 USB 3.01

Ισχύς εισόδου

Τροφοδοσία μέσω καλωδίου USB

Κατανάλωση ισχύος

Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 7 W (μέγιστη), 4 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1.600 x 900 στα 60 Hz

Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 34,58 x 1,35 x 21,71 cm (χωρίς το κάλυμμα), 34,58 x 1,6 x 22,11 cm (με το κάλυμμα)
x Υ)
Βάρος

1,44 kg
(Διαθέτει κάλυμμα)

Πιστοποίηση και
συμμόρφωση

CB, CE, FCC, σήμα CSA/C-UL/C-ETL, σήμα UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL, ICES, σήμα S για την Αργεντινή, VCCI για την Ιαπωνία, CCC, BSMI για την Ταϊβάν, ISO
9241-307, C-Tick, KCC, GOST 25861, HRN N N0.201, GOST R 50377-1992, IEC 60950-1, NOM-019-SCFI-1998, PSB, σήμα ISC

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο2

Επεκτεινόμενες λύσεις

Όλοι οι φορητοί υπολογιστές HP με λειτουργικό σύστημα Windows, HP ElitePad 1000

Περιεχόμενα συσκευασίας

Οθόνη, καλώδιο USB, CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης)

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Φορητή οθόνη USB HP EliteDisplay S140u 35,56 cm (14")
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Kιτ κλειδαριάς ασφαλείας
επαγγελματικών
υπολογιστών HP v2

Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους
εργασίας και δημόσιους χώρους με το κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v2.

Αριθμός προϊόντος: N3R93AA
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Φορητή οθόνη USB HP EliteDisplay S140u 35,56 cm (14")
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Απαιτείται tablet ή φορητός υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα Windows. Δείτε τις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος για λεπτομερείς απαιτήσεις συμβατότητας.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Εάν τη συνδέσετε σε θύρα USB 2.0, συνδέστε και τα δύο άκρα του καλωδίου USB "Y" σε δύο θύρες USB 2.0.
4 Διατίθενται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού.
Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που
υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους
όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
5 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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