Dataark

HP EliteDisplay S140u 35,56 cm (14") USB bærbar
skjerm
Vis ditt beste i felten

Lag et mobilt arbeidsområde med
to skjermer nesten hvor som helst
med HP EliteDisplay S140u 35,56
cm (14") portabel USB-skjerm, en
ultrakompakt og
bemerkelsesverdig tynn skjerm
med høy oppløsning i et
omsluttende deksel. Vipp det
tilbake for å legge til en ekstra
skjerm for en bærbar PC eller et
nettbrett med Windows , og koble
til med én USB-kabel.
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Glatt, stilig og svært portabel.
● Det superkompakte og ultratynne designet veier 1,44 kilo og er bare 1,27 cm tykt. Det magnetiske dekselet
fungerer også som et justerbart stativ, og bidrar til å beskytte skjermen slik at du kan skyve den inn i bærevesken
sammen med nettbrettet eller den bærbare PC-en.1
Fordoble det visuelle arbeidsområdet.
● Sammenkoble skjermen med høy oppløsning på 1600 x 9002 med en bærbar PC eller et nettbrett1 for å utvide til
et oppsett med to skjermer, uansett hvor du arbeider, eller gjør inntrykk med speilingsmodus.
Superenkelt oppsett.
● Bli klar på et øyeblikk med den enkle USB-kabelen som også fungerer som en strømkilde. Brett dekselet tilbake
og koble til hvilken som helst USB3-port på den bærbare PC-en eller nettbrettet1, og du er klar til å arbeide.
Med
● Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Velg ekstra HP
Care-tjenester4 for å utvide beskyttelsen utover standardgarantiene.
● Bli en bedre forbruker med en skjerm som består av miljøansvarlig komponenter som inkluderer halogenfattig5,
arsenikkfritt skjermglass og kvikksølvfri bakbelysning.
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HP EliteDisplay S140u 35,56 cm (14") USB bærbar skjerm
Spesifikasjonstabell

Produktnummer

G8R65AA; G8R65AT

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

35,56 cm (14")

Visningsvinkel

90° horisontalt; 50° vertikalt

Lysstyrke

200 cd/m²1

Kontrastforhold

400:1 statisk1

Responsgrad

8 ms på/av1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

1600 x 900 ved 60 Hz

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; LED-bakbelysning; Kontroller på skjermen; Plug & Play; Brukerprogrammerbar

Brukerkontroller

Pluss ("+"); Minus ("-")

Porter og kontakter

1 USB 3.01

Inngangsstrøm

USB-levert strøm

Strømforbruk

Beskrivelse av strømforbruk: 7 W (maksimum), 4 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: 1600 x 900 ved 60 Hz

Mål uten stativ (B x D x H)

34,58 x 1,35 x 21,71 cm (uten deksel); 34,58 x 1,6 x 22,11 cm (med deksel)

Vekt

1,44 kg
(Med deksel)

Sertifisering og overholdelse CB; CE; FCC; CSA/C-UL/C-ETL-merke; UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL-merke; ICES; S-merke for Argentina; Japan VCCI; CCC; Taiwan BSMI; ISO 9241-307; C-Tick;
av lover og forskrifter
KCC; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; PSB; ISC-merke
Miljømessig

Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Lavhalogen2

Utvidbare løsninger

Alle HP bærbare PCer med Windows-OS, HP ElitePad 1000

Innhold i esken

Skjerm; USB-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere)

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP EliteDisplay S140u 35,56 cm (14") USB bærbar skjerm
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP sikkerhetslåssett for
kontor-PC v2

Bidra til å hindre kabinettukling og sikre PC-en og skjermen på arbeidsplasser og i offentlige områder med HP
sikkerhetslåssett for kontor-PC v2.

Produktnummer: N3R93AA
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HP EliteDisplay S140u 35,56 cm (14") USB bærbar skjerm
Fotnoter
Nettbrett eller bærbar PC med Windows-operativsystem kreves. Se produktets spesifikasjoner for nøyaktige kompatibilitetskrav.
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Hvis du kobler til en USB 2.0-port, må du koble begge endene av USB "Y"-kabelen til to USB 2.0-porter.
4 Selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer
informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte
rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.
5 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2

Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
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Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Opphavsrett 2014, 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene
og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som
noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.
Windows er et registrert varemerke i USA for Microsoft-konsernet.
4AA5-3673NOE, September 2016

