גיליון נתונים

צג נייד  HP EliteDisplay S140uבגודל  35.56ס"מ )"(14
עם חיבור USB
קח את המשרד אתך לדרך

צור סביבת עבודה ניידת בעלת צג כפול
כמעט בכל מקום באמצעות הצג הנייד
HP EliteDisplay S140u 35.56 cm
 - (14") USBצג קומפקטי במיוחד ,דק
להפליא ,ברזולוציה גבוה ומכסה עוטף.
קפל אותו לאחור כדי להוסיף מסך שני
עבור מחשב הלוח או המחשב הנייד של
 Windowsשברשותך והתחבר עם כבל
 USBיחיד.
1

מלוטש ,מסוגנן ונייד במיוחד.
● קומפקטי במיוחד ובעל עיצוב דק במיוחד ,במשקל  1.44קילוגרמים ובעל עובי של  1.27ס"מ בלבד .הכיסוי משמש גם כמעמד
מתכוונן ומסייע להגן על הצג כך שניתן להחליק אותו לתיק הנשיאה שלך עם מחשב הלוח או המחשב הנייד שברשותך1.

הכפל את סביבת העבודה החזותית שלך.
● הצמד את הצג ברזולוציה גבוהה של  9002 x 1,600למחשב נייד או למחשב לוח 1כדי לבצע הרחבה להתקנה מסוג צג כפול בכל
מקום שבו אתה עובד ,או כדי להרשים באמצעות מצב מראה.
התקנה פשוטה במיוחד.
● התכונן בקלי קלות בעזרת כבל ה USB-הבודד ,המשמש גם כמקור מתח .קפל לאחור את הכיסוי והתחבר ליציאת  3USBכלשהי
במחשב הנייד או במחשב הלוח שלך - 1כעת אתה מוכן לעבודה.

כולל
● אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהשקעתך בציוד נתמכת באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים .בחר בשירות HP Care
אופציונלי להרחבת ההגנה מעבר לאחריות הסטנדרטית4.
5
● הקפד על צרכנות נבונה עם צג העשוי מרכיבים שנבחרו מתוך אחריות סביבתית וכוללים כמות נמוכה של הלוגן  ,זכוכית ללא ארסן
ותאורה אחורית ללא כספית.
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צג נייד  HP EliteDisplay S140uבגודל  35.56ס"מ )" (14עם חיבור USB
טבלת מפרטים

מספר מוצר

G8R65AA; G8R65AT

גודל תצוגה )באלכסון(

 35.56ס"מ )"(14

צבע מוצר

זווית צפייה
בהירות

שחור

 90°אופקי;  50°אנכי
200 cd/m²1

יחס ניגודיות

 400:1סטטי

יחס רוחב-גובה

16:9

יחס תגובה

רזולוציה טבעית

1

זמן הפעלה/כיבוי של  8אלפיות השניה

1

1600 x 900 @ 60 Hz

רזולוציות נתמכות

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

פקדים למשתמש

סימן פלוס ) ;(+סימן מינוס )(-

מאפייני תצוגה

יציאות ומחברים
מתח במבוא
צריכת מתח

ציפוי נגד בוהק; תאורות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
יציאת USB 3.0

1

אספקת מתח באמצעות USB

תיאור צריכת מתח 7 :וואט )מרבי( 4 ,וואט )אופייני( 0.5 ,וואט )המתנה(; רזולוציית מסך1600 x 900 @ 60 Hz :

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

 21.71 x 1.35 x 34.58ס"מ )ללא מכסה(;  22.11 x 1.6 x 34.58ס"מ )עם מכסה(

אישור ותאימות

 ;CB; CE; FCCסימון  ;CSA/C-UL/C-ETLסימון  UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL; ICES; S-Markעבור ארגנטינה;  VCCIשל יפן;  ;CCCטייוואן C-Tick; KCC; ;BSMI; ISO 9241-307
 ;PSB ;NOM-019-SCFI-1998 ;IEC 60950-1 ;HRN N N0.201; GOST R 50377-1992 ;GOST 25861סימון ISC

משקל

סביבתי

 1.44ק"ג
)עם מכסה(

תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן

2

פתרונות ניתנים להרחבה

כל המחשבים הניידים של  HPעם מערכת ההפעלה HP ElitePad 1000 ,Windows

אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.

תכולת האריזה

צג; כבל  ;USBתקליטור ) CDכולל מדריך למשתמש ,אחריות ,מנהלי התקן(
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צג נייד  HP EliteDisplay S140uבגודל  35.56ס"מ )" (14עם חיבור USB
אביזרים ושירותים )לא כלול(

ערכת HP Business PC Security
Lock v2
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צג נייד  HP EliteDisplay S140uבגודל  35.56ס"מ )" (14עם חיבור USB
הערות שוליים להעברת הודעות

 1נדרש מחשב לוח או מחשב נייד עם מערכת ההפעלה  .Windowsלקבלת דרישות מדויקות בנוגע לתאימות ,עיין במפרט המהיר של המוצר.
] [2כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 3אם אתה מתחבר ליציאת  ,USB 2.0חבר את שני קצוות כבל ה ”Y“-של ה USB-לשתי יציאות .USB 2.0
 4לרכישה בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/cpc
השירותים של  HPכפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP
בנוגע לשירות ,ואף לא מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.
 5ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

 1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 2ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/monitors
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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