Taulukot

HP:n 35,56 cm:n (14 tuuman) kannettava
EliteDisplay S140u USB -näyttö
Ota kaikki tarvittava mukaan tien päälle

Voit luoda kahden näytön
mobiilityötilan lähes mihin tahansa
USB-liitäntäisellä 35,56 cm:n (14
tuuman) kannettavalla HP
EliteDisplay S140u -näytöllä, joka
on erittäin pienikokoinen ja ohut
teräväpiirtonäyttö ja jonka mukana
tulee kääntyvä kotelo. Taita kotelo
näytön taakse, jotta voit lisätä
toisen näytön
Windows-taulutietokoneeseen tai
-kannettavaan , ja yhdistä näytöt
yhdellä USB-johdolla.
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Ohut, tyylikäs ja erittäin helposti mukana kuljetettava.
● Erittäin pienen koon ja erittäin ohuen rakenteen ansiosta näyttö painaa 1,44 kg ja on vain 1,27 cm:n paksuinen.
Kotelo toimii myös säädettävänä jalustana ja suojaa näyttöä, joten voit sujauttaa näytön kantolaukkuun
kannettavan tai tabletin kanssa.1
Kaksinkertaista visuaalinen työtilasi.
● Liitä teräväpiirtonäyttö (1 600 × 9002) kannettavaan tai taulutietokoneeseen1, jotta voit ottaa käyttöön kaksi
näyttöä, missä työskenteletkin, tai tehdä vaikutuksen peilikuvatilalla.
Erittäin helppo ottaa käyttöön.
● Käyttöönotto on nopeaa yhdellä USB-johdolla, joka toimii myös virtalähteenä. Taita kotelo taaksepäin ja liitä
näyttö mihin tahansa kannettavasi tai tablettisi1 USB3-porttiin, ja olet valmis töihin.
Ominaisuudet
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen.
Vakiotakuun lisäksi voit valita lisäturvaa HP Care -palveluvalikoimasta.4
● Ole parempi kuluttaja käyttämällä näyttöä, joka on tehty ympäristötietoisista osista, joita ovat
vähähalogeeninen5, arsenikiton lasi ja elohopeattomat taustavalot.

Taulukot

HP:n 35,56 cm:n (14 tuuman) kannettava EliteDisplay S140u USB -näyttö
Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

G8R65AA; G8R65AT

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

35,56 cm (14 tuumaa)

Katselukulma

90°, vaaka; 50°, pysty

Kirkkaus

200 cd/m²1

Kontrastisuhde

400:1, staattinen1

Vasteaikasuhde

8 ms (päälle/pois)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 600 × 900, 60 Hz

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; LED-taustavalaistus; Säätimet näytössä; Plug and Play; Käyttäjän ohjelmoitavissa

Käyttäjätoiminnot

Plus (+); Miinus (-)

Portit ja liittimet

USB 3.0 -portti1

Virransyöttö

Virransyöttö USB-portin kautta

Virrankulutus

Virrankulutuksen kuvaus: 7 W (enintään), 4 W (normaali), 0,5 W (valmiustilassa); Näytön tarkkuus: 1 600 × 900, 60 Hz

Tuotteen mitat ilman jalustaa 34,58×1,35×21,71 cm (ilman kantta); 34,58×1,6×22,11 cm (kansi mukaan lukien)
(l × s × k)
Paino

1,44 kg
(kotelon kanssa)

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

CB; CE; FCC; CSA/C-UL/C-ETL-merkintä UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL-merkintä; ICES; S-Mark (Argentiina); VCCI (Japani); CCC; BSMI (Taiwan); 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-merkintä

Ympäristö

elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen2

Laajennettavissa olevat
ratkaisut

Kaikki HP:n kannettavat, joissa on Windows-käyttöjärjestelmä, HP ElitePad 1000

Pakkauksen sisältö

Näyttö; USB-johto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet)

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Business PC Security
-lukkosarja (v2)

Estä rungon muuntelu ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security
-turvalukkosarjalla v2.

Tuotenumero: N3R93AA
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Viestin alaviitteet
Edellytyksenä on taulutietokone tai kannettava, jossa on Windows-käyttöjärjestelmä. Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat yhteensopivuusvaatimukset.
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Jos käytät USB 2.0 -porttia, yhdistä USB Y -virtajohdon kumpikin pää USB 2.0 -portteihin.
4 Hankittava erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n
palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai
HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
5 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
1
2
3

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
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Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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