Záznamový list

Prenosný USB monitor HP EliteDisplay S140u s
uhlopriečkou 35,56 cm (14")
Zoberte si svoju prezentáciu na cesty

Vytvorte takmer hocikde mobilný
pracovný priestor s dvoma
displejmi vďaka prenosnému
monitoru HP EliteDisplay S140u s
uhlopriečkou 35.56 cm (14") a
pripojením USB, ktorý je ultra
kompaktný, mimoriadne tenký s
vysokým rozlíšením a obalom na
prenášanie. Zložte kryt dozadu a
pridajte k svojmu tabletu alebo
notebooku druhú obrazovku s
pripojením pomocou jediného
kábla USB.

Elegantný, štýlový, ultra prenosný.
● Výnimočne kompaktný, mimoriadne tenký dizajn s hmotnosťou 1,44 kg a hrúbkou len 1,27 cm. Kryt funguje ako
nastaviteľný stojan a pomáha aj chrániť displej, takže ho môžete zasunúť do prenosného puzdra s vaším
tabletom alebo notebookom.1
Zdvojnásobte si svoj vizuálny pracovný priestor.
● Spárujte displej s vysokým rozlíšením 1600 x 9002 s notebookom alebo tabletom1 a rozšírte si pracovný priestor
na dva displeje, alebo urobte dobrý dojem v režime zrkadlenia.
Úžasne jednoduché nastavenie.
● Pripravte sa za okamih s jediným káblom USB, ktorý tiež funguje ako napájací zdroj. Zložte kryt dozadu, pripojte
sa k ľubovoľnému portu USB3 na vašom notebooku alebo tablete1 a môžete pracovať.
Funkcie
● Pracujte bez obáv s vedomím, že vaša investícia do IT je zabezpečená štandardnou trojročnou obmedzenou
zárukou. Ak chcete svoju ochranu rozšíriť nad rámec štandardnej záruky, vyberte si voliteľnú službu HP Care.4
● Staňte sa lepším spotrebiteľom s displejom obsahujúcim súčasti nezaťažujúce životné prostredie, ktoré zahŕňajú
nízky obsah halogenidov5, sklo bez obsah arzénu a podsvietenie bez obsahu ortuti.
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Prenosný USB monitor HP EliteDisplay S140u s uhlopriečkou 35,56 cm (14")
Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

G8R65AA; G8R65AT

Farba produktu

Čierna

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

35,56 cm (14")

Uhol pohľadu

90° horizontálne; 50° vertikálne

Jas

200 cd/m²1

Pomer kontrastu

400:1 statický1

Miera odozvy

8 ms zap/vyp1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

1600 × 900, 60 Hz

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

antireflexný; podsvietenie LED; ovládacie prvky na obrazovke; technológia Plug and Play; programovateľné používateľom

Používateľské ovládače

plus („+“); Mínus („-“)

Porty a konektory

1 port USB 3.01

Príkon

Napájanie cez USB

Príkon

Popis spotreby energie: 7 W (maximálne), 4 W (štandardne), 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky: 1600 × 900, 60 Hz

Rozmery bez podstavca (Š x H 34,58 x 1,35 x 21,71 cm (bez krytu); 34,58 x 1,6 x 22,11 cm (s krytom)
x V)
Hmotnosť

1,44 kg
(S krytom)

Osvedčenie a zhoda

CB; CE; FCC; značka CSA/C-UL/C-ETL; značka UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL; ICES; značka S-Mark pre Argentínu; VCCI Japonsko; 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; Značka ISC

Okolitý

Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Sklo monitora bez obsahu arzénu; Nízky obsah halogenidov2

Rozšíriteľné riešenia

Všetky notebooky HP s OS Windows, HP ElitePad 1000

Čo je v krabici

monitor; kábel USB; disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku, ovládače);

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Prenosný USB monitor HP EliteDisplay S140u s uhlopriečkou 35,56 cm (14")
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Súprava bezpečnostného
zámku pre počítače HP
Business v2

Pomôžte predchádzať neoprávnenej manipulácii so šasi a zabezpečte svoj počítač a monitor v pracovných a verejných
priestoroch pomocou súpravy bezpečnostného zámku pre počítače HP Business v2.

Číslo produktu: N3R93AA
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Prenosný USB monitor HP EliteDisplay S140u s uhlopriečkou 35,56 cm (14")
Poznámky v krátkych správach
vyžaduje sa tablet alebo notebook s operačným systémom Windows. Pozrite si presné požiadavky na kompatibilitu v príručke produktu Stručné technické údaje.
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Ak sa pripájate k portu USB 2.0, pripojte obidva konce kábla USB „Y“ k dvom portom USB 2.0.
4 Predáva sa samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na
stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné
práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe
produktu HP.
5 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s
nízkym obsahom halogénových prvkov.
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Technické špecifikácie zrieknutie
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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