Karta produktu

Monitor przenośny HP EliteDisplay S140u 35,56 cm
(14") USB
Środowisko pracy, które możesz zabrać ze sobą

Przenośny monitor HP EliteDisplay
S140u USB o przekątnej 35,56 cm
(14") to wyjątkowo kompaktowy,
niewiarygodnie cienki monitor o
wysokiej rozdzielczości z pokrywą,
umożliwiający stworzenie
dwumonitorowej przestrzeni
roboczej niemal w dowolnym
miejscu. Wystarczy ustawić
monitor i podłączyć go za
pośrednictwem pojedynczego
przewodu USB, aby dodać drugi
ekran do tabletu lub komputera
przenośnego z systemem
Windows .
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Elegancki, stylowy i wyjątkowo mobilny.
● Niezwykle kompaktowa i cienka konstrukcja o wadze 1,44 kg i grubości zaledwie 1,27 cm. Pokrywa pełni również
funkcję regulowanej podstawy i pomaga chronić ekran, umożliwiając wsunięcie go do torby wraz z tabletem lub
komputerem przenośnym.1
Podwój dostępną wizualną przestrzeń roboczą.
● Połączenie monitora o wysokiej rozdzielczości 1600 x 9002 z komputerem przenośnym lub tabletem1 pozwala
korzystać z dwóch monitorów bez względu na to, gdzie pracujesz, lub zapewnia efektowny obraz w trybie
lustrzanym.
Niespotykanie łatwa konfiguracja.
● Pojedynczy przewód USB, który pełni również funkcję zasilacza, pozwala błyskawicznie się przygotować.
Wystarczy złożyć pokrywę i podłączyć do dowolnego portu USB3 w komputerze przenośnym lub tablecie1, aby
móc rozpocząć pracę.
Obejmuje
● Trzyletnia standardowa ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych. Aby rozszerzyć
ochronę zapewnianą przez gwarancję standardową, wybierz opcjonalną usługę HP Care4.
● Pracuj w zgodzie ze środowiskiem za sprawą monitora wyposażonego w ekologiczne komponenty o niskiej
zawartości halogenu5, szkło niezawierające arsenu oraz podświetlenie pozbawione rtęci.
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Tabela specyfikacji

Oznaczenie produktu

G8R65AA; G8R65AT

Kolor produktu

Czarny

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

35,56 cm (14")

Kąt podglądu

90° w poziomie; 50° w pionie

Jasność

200 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

400:1 statyczny1

Wskaźnik odpowiedzi

8 ms (wł./wył.)1

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość własna

1600 x 900 przy 60 Hz

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika

Kontrolki użytkownika

Plus („+”); Minus („-”)

Porty i złącza

1 port USB 3.01

Moc wyjściowa

Zasilanie przez USB

Zużycie energii

Opis poboru energii elektrycznej: 7 W (maks.), 4 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: 1600 x 900 przy 60 Hz

Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

34,58 x 1,35 x 21,71 cm (bez osłony); 34,58 x 1,6 x 22,11 cm (z osłoną)

Waga

1,44 kg
(Z pokrywą)

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

CB; CE; FCC; Oznaczenie CSA/C-UL/C-ETL; Oznaczenie UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL; ICES; S-Mark, Argentyna; VCCI, Japonia; CCC; BSMI, Tajwan; ISO 9241-307;
C-Tick; KCC; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; PSB; Oznaczenie ISC

Ochrona środowiska

Podświetlenie niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu2

Możliwość rozbudowy

Wszystkie komputery przenośne HP z systemem operacyjnym Windows, HP ElitePad 1000

Zawartość opakowania

Monitor; Przewód USB; Płyta CD (zawiera instrukcję użytkownika, gwarancję, sterowniki)

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Zestaw blokady
zabezpieczającej HP
Business v2

Pomóż chronić obudowę przed niekontrolowanym użyciem i zabezpiecz komputer oraz ekran w miejscu pracy i w
miejscach publicznych za pomocą zestawu blokady HP Businessv2.

Oznaczenie produktu: N3R93AA
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Przypisy dotyczące wiadomości
Wymagany jest tablet lub komputer przenośny z systemem operacyjnym Windows. Szczegółowe wymagania dotyczące zgodności można znaleźć w Skróconych specyfikacjach.
Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
3 W przypadku podłączania do portu USB 2.0 należy podłączyć obie końcówki rozgałęzionego kabla USB do dwóch portów USB 2.0.
4 Produkt sprzedawany osobno. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują
pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym klientowi w chwili
zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP
w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.
5 Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
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Dane techniczne zastrzeżenia
Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
2 Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
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Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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