Podatkovni list

Prenosni monitor HP EliteDisplay S140u USB z
diagonalo 35,56 cm (14 palcev)
Delate lahko tudi na poti

Ustvarite mobilni delovni prostor z
dvema zaslonoma skoraj kjer koli –
to vam omogoča prenosni monitor
USB HP EliteDisplay S140u z
diagonalo 35,56 cm (14"),
ultrakompakten, neverjetno tanek
zaslon visoke ločljivosti v pokrovu,
ki se ovije okoli njega. Zložite ga
nazaj, da dodate drugi zaslon za
tablični ali prenosni računalnik
Windows in vzpostavite povezavo
z enim kablom USB.
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Eleganten, moden in ultra prenosen.
● Teža izjemno kompaktnega in tankega računalnik je 1,44 kilograma, debelina pa znaša le 1,27 centimetra.
Pokrov lahko uporabljate tudi kot prilagodljivo stojalo, poleg tega pa pomaga zaščititi zaslon, tako da ga lahko
potisnete v torbo skupaj s tabličnim ali prenosnim računalnikom.1
Podvojite količino vizualnega delovnega prostora.
● Seznanite zaslon visoke ločljivosti 1600 x 9002 s prenosnim ali tabličnim računalnikom1 za razširitev v nastavitev
z dvema zaslonoma, kjer koli delate, ali pa naredite dober vtis z zrcalnim načinom.
Zelo preprosta nastavitev.
● Z napajalnikom USB, ki deluje tudi kot vir napajanja, boste pripravljeni v trenutku. Zložite pokrov in se povežite s
katerim koli priključkom USB3 na prenosnem ali tabličnem računalniku1 – in že ste pripravljeni na delo.
Posebnosti
● Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Če
želite večjo raven zaščite, kot jo zagotavlja standardna garancija, izberite dodatno storitev HP Care.4
● Z zaslonom z okolju prijaznimi komponentami, ki vključujejo nizko vsebnost halogenih snovi5, steklo brez arzena
in osvetlitev ozadja brez živega srebra, postanite boljši potrošnik.
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Prenosni monitor HP EliteDisplay S140u USB z diagonalo 35,56 cm (14 palcev)
Tabela specifikacij

Številka izdelka

G8R65AA; G8R65AT

Barva izdelka

Črno

Velikost zaslona (diagonala)

35,56 cm (14 palcev)

Kot gledanja

90° vodoravno; 50° navpično

Svetlost

200 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 400 : 11

Razmerje odzivov

8 ms vkl/izkl1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1600 x 900 pri 60 Hz

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; Osvetlitev LED; Zaslonski upravljalni gumbi; Plug and Play; Uporabniško nastavljiv

Nadzor uporabnika

Plus ("+"); Minus ("-")

Vrata in priključki

1 vrata USB 3.01

Vhodna moč

Napajanje prek USB

Poraba energije

Poraba energije – opis: 7 W (največ), 4 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1600 x 900 pri 60 Hz

Mere brez stojala (Š × G × V)

34,58 x 1,35 x 21,71 cm (brez pokrova) 34,58 x 1,6 x 22,11 cm (s pokrovom)

Teža

1,44 kg
(S pokrovom)

Certifikat in skladnost

CB; CE; FCC; Oznaka CSA/C-UL/C-ETL; Oznaka UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL; ICES; Oznaka S za Argentino; Japonska oznaka VCCI; CCC; Tajvanska oznaka BSMI;
ISO 9241-307; oznaka C-Tick; KCC; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; PSB; Oznaka ISC

Okolju prijazno

Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; zaslon brez arzena; Nizka količina halogenih snovi2

Razširljive rešitve

Vsi prenosniki HP z operacijskim sistemom Windows, HP ElitePad 1000

Vsebina škatle

Zaslon; USB napajalnik; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo, gonilnike)

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Komplet varnostne
ključavnice za poslovne
računalnike HP v2

Pomagajte preprečiti posege v ohišje in zaščitite računalnik in zaslon na delovnih mestih in javnih prostorih s kompletom
varnostne ključavnice za HP-jeve poslovne računalnike v2.

Številka izdelka: N3R93AA
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Opombe k sporočilom
Potrebujete tablični ali prenosni računalnik z operacijskim sistemom Windows. Za natančne zahteve glede združljivosti glejte Kratke specifikacije izdelka.
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Če vzpostavljate povezavo z vrati USB 2.0, povežite oba konca kabla USB »Y« v dvoje vrat USB 2.0.
4 Naprodaj posebej. Raven storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujeta glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so
določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno
zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
5 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.
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Tehnične specifikacije zanikanja
1
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Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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