Adatlap

HP EliteDisplay S140u 35,56 cm-es (14 hüvelykes),
USB-csatlakozású monitor
Bárhová magával viheti a munkáját

Gyakorlatilag bárhol kialakíthatja
kétképernyős munkaterületét a HP
EliteDisplay S140u 35,56 cm-es
(14 hüvelykes) rendkívül kompakt,
lenyűgözően vékony,
nagyfelbontású, USB-csatlakozású
monitorral, amelyhez behajtható
borító jár. Második képernyő
hozzáadásához hajtsa be a borítót
a kívánt szögben, majd
csatlakoztassa a monitort
Windows rendszerű táblagépéhez
vagy noteszgépéhez egy
USB-kábel segítségével.
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Karcsú, stílusos és rendkívül könnyen hordozható.
● A rendkívül kompakt, ultravékony kialakítású eszköz tömege 1,44 kg, vastagsága pedig mindössze 1,27 cm. A
borító állítható állványként is működik, és védelmet nyújt a kijelző számára, így táblagépével vagy
noteszgépével1 együtt a hordtáskájában tárolhatja.
Megduplázhatja vizuális munkaterületét.
● Noteszgépe vagy táblagépe1 és a nagyfelbontású (1600 x 9002) képernyő összekapcsolásával kétképernyős
működésre válthat bárhol is dolgozik, a tükrözési móddal pedig másokat is lenyűgözhet.
Egyszerűen beállítható.
● Egy pillanat alatt munkára kész lehet egyetlen USB-kábel segítségével, amely áramforrásként is funkcionál.
Hajtsa vissza a borítót, majd csatlakoztassa az eszközt noteszgépének vagy táblagépének1 bármely
USB3-portjához, és már készen is áll a munkára.
Szolgáltatások
● Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését hároméves normál jótállás támogatja. A külön
megvásárolható HP Care szolgáltatások4 igénybe vételével a normál jótállás által biztosított védelmet további
lehetőségekkel bővítheti.
● Környezettudatosabb fogyasztó lehet ezzel a környezetbarát részegységekkel, többek között alacsony
halogéntartalmú elemekkel5, arzénmentes üveggel és higanymentes háttérvilágítással rendelkező képernyővel.
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HP EliteDisplay S140u 35,56 cm-es (14 hüvelykes), USB-csatlakozású monitor
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

G8R65AA; G8R65AT

Termékszín

Fekete

Képernyőméret (átlós)

35,56 cm (14 hüvelyk)

Megtekintési szög

90° vízszintes; 50° függőleges

Fényerő

200 cd/m²1

Kontrasztarány

400:1 statikus1

Válaszarány

8 ezredmásodperc be/kikapcsolási válaszidő;1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

1600 x 900 60 Hz-en

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; LED-es hátsó megvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható

Felhasználói vezérlők

Plusz („+”); Mínusz („-”)

Portok és csatlakozók

1 USB 3.01

Bemeneti táp

USB forrású áramforrás

Energiafogyasztás

Energiafogyasztási adatok: 7 W (maximális), 4 W (jellemző) 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1600 x 900 60 Hz-en

Méretek állvány nélkül (Szé x 34,58 x 1,35 x 21,71 cm (borítás nélkül); 34,58 x 1,6 x 22,11 cm (borítással)
Mé x Ma)
Súly

1,44 kg
(Borítóval)

Tanúsítvány és megfelelőség CB; CE; FCC; CSA/C-UL/C-ETL jelölés; UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL jelölés; ICES; S-Mark – Argentína; Japán – VCCI; CCC; Tajvan – BSMI; ISO 9241-307; C jelölés;
KCC; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; PSB; ISC jelölés
Környezeti

Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú2

Bővíthető megoldások

Az összes HP noteszgép Windows operációs rendszerrel, HP ElitePad 1000

A doboz tartalma

Monitor; USB-kábel; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat)

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP EliteDisplay S140u 35,56 cm-es (14 hüvelykes), USB-csatlakozású monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP üzleti számítógépekhez
tervezett
biztonságizár-készlet v2

A HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságizár-készlettel v2 megvédheti a gép házát az illetéktelen hozzáféréstől,
illetve védelmet biztosíthat a számítógép és a kijelző számára a munkahelyén és a nyilvános helyeken.

Termékszám: N3R93AA
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HP EliteDisplay S140u 35,56 cm-es (14 hüvelykes), USB-csatlakozású monitor
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Windows

operációs rendszerű táblagép vagy noteszgép szükséges. A kompatibilitásra vonatkozó pontos követelményeket a termék QuickSpecs ismertetőjében találja.
Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
2.0-porthoz való csatlakozáskor az USB „Y” kábel mindkét végét csatlakoztassa egy-egy USB 2.0-porthoz.
4Külön vásárolható meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos
korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP Services szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél.
Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP-termékhez
kapott HP korlátozott jótállás.
5 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.
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3USB

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1
2

Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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