Folha de Dados

Monitor portátil USB HP EliteDisplay S140u de 35,56
cm (14 pol.)
Leve o seu espetáculo consigo

Crie um espaço de trabalho móvel
com dois ecrãs em praticamente
qualquer lugar com o Monitor
Portátil USB HP EliteDisplay S140u
de 35,56 cm (14 pol.), com um ecrã
de alta resolução, ultra compacto e
fino numa capa envolvente.
Dobre-o para adicionar um
segundo ecrã para o seu tablet ou
portátil Windows e ligue-se com
um cabo USB.
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Fino, elegante e ultra portátil.
● O design super compacto e ultrafino pesa 1,44 quilogramas e tem apenas 1,27 centímetros de espessura. A
capa também funciona como um suporte ajustável e ajuda a proteger o ecrã para que possa deslizá-lo na sua
mala de transporte com o seu tablet ou portátil.1
Duplique o seu espaço de trabalho visual.
● Emparelhe o ecrã de alta resolução de 1600 x 9002 com um portátil ou tablet1 para alargar para uma
configuração de dois ecrãs onde quer que trabalhe ou crie um grande impacto com o modo de espelhamento.
Configuração super simples.
● Esteja pronto num piscar de olhos com o cabo USB único que também funciona como uma fonte de alimentação.
Dobre a capa e ligue-se a qualquer porta USB3 no seu portátil ou tablet1 e está pronto a trabalhar.
Características
● Pode ter a certeza de que o seu investimento de TI é apoiado por uma garantia limitada padrão de três anos.
Para alargar a sua proteção para além das garantias padrão, selecione o serviço HP Care opcional.4
● Seja um melhor consumidor com um ecrã que tem componentes ecológicos, que incluem baixo halogéneo5,
vidro sem arsénico e retroiluminação sem mercúrio.
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Tabela de especificações

Número de produto

G8R65AA; G8R65AT

Cor do Produto

Preto

Dimensão do ecrã (diagonal)

35,56 cm (14 pol.)

Ângulo de visualização

90° na horizontal; 50° na vertical

Luminosidade

200 cd/m²1

Relação de contraste

400:1 estático1

Razão de resposta

8 ms ligar/desligar1

Proporção

16:9

Resolução nativa

1600 x 900 a 60 Hz

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Anti-reflexo; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador

Controlos de utilizador

Mais ("+"); Menos ("-")

Portas e Ligações

1 USB 3.01

Potência de entrada

alimentação por USB

Consumo de energia

Descrição do Consumo de Energia: 7 W (máximo), 4 W (normal), 0,5 W (em espera); Resolução do ecrã: 1600 x 900 a 60 Hz

Dimensões sem suporte (L x P 34,58 x 1,35 x 21,71 cm (sem capa) 34,58 x 1,6 x 22,11 cm (com capa)
x A)
Peso

1,44 kg
(Com capa)

Certificação de conformidade CB; CE; FCC; Marcação CSA/C-UL/C-ETL; Marcação UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL; ICES; S-Mark para a Argentina; VCCI Japão; 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; Marcação ISC
Ambientais

Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Vidro de ecrã sem arsénico; Baixo halogéneo2

Soluções expansíveis

Todos os portáteis HP com sistema operativo Windows, HP ElitePad 1000

Conteúdo da embalagem

Monitor; Cabo USB; CD (inclui manual do utilizador, garantia, drivers)

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Folha de Dados

Monitor portátil USB HP EliteDisplay S140u de 35,56 cm (14 pol.)
Acessórios e serviços (não incluídos)
Kit de bloqueio de segurança
para PCs empresariais HP v2

Ajude a evitar a manipulação do chassis e proteja o seu PC e ecrã em espaços de trabalho e áreas públicas com o kit de
bloqueio de segurança para PCs empresariais HP v2.

Número de produto: N3R93AA

Folha de Dados

Monitor portátil USB HP EliteDisplay S140u de 35,56 cm (14 pol.)
Rodapés com mensagens
É necessário um portátil ou tablet com sistema operativo Windows. Consulte as QuickSpecs do produto para obter os requisitos de compatibilidade exata.
Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
Se ligar a uma porta USB 2.0, ligue ambas as extremidades do cabo USB em "Y" a duas portas USB 2.0.
4 Vendido separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar em função da sua localização geográfica. O serviço inicia na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições
e limitações. Para mais informações, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente
pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais aplicáveis e tais direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu
produto HP.
5 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
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Especificações técnicas renúncias
1
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Todas as especificações representam especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados pela HP; o desempenho real pode ser superior ou inferior.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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