Veri sayfası

HP EliteDisplay S140u 35,56 cm (14") USB Taşınabilir
Monitör
Şovunuza dilediğiniz yerden devam edin

Çevresindeki kapak ile birlikte
kompakt, çarpıcı şekilde ince ve
yüksek çözünürlüğe sahip HP
EliteDisplay S140u 35,56 cm (14
inç) USB Taşınabilir Monitör ile
hemen hemen her yerde çift
ekranlı bir mobil çalışma alanı
oluşturun. Windows tabletiniz veya
dizüstü bilgisayarınız için ikinci bir
ekran olarak eklemek üzere
katlayın ve bir USB kablosu ile
bağlayın.
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Şık, zarif ve kolay taşınabilir.
● Küçük boyutlu, ultra ince tasarımıyla 1,44 kg ağırlığında ve sadece 1,27 cm kalınlığında. Kapak, ayarlanabilir bir
ayak olarak kullanılmasının yanı sıra ekranın korunmasına da yardımcı olur, böylece tablet veya dizüstü
bilgisayarınızla birlikte taşıma çantanıza rahatça koyabilirsiniz.1
Görsel çalışma alanınızı iki katına çıkarın.
● Çalıştığınız her yerde çift ekran kurulumuna genişletmek veya ayna modu ile büyük bir etki yaratmak için 1600 x
9002 yüksek çözünürlüklü ekran ile bir dizüstü bilgisayarı veya tableti1 eşleştirin.
Çok basit kurulum.
● Aynı zamanda güç kaynağı olarak görev yapan tek bir USB kablosuyla her zaman çalışmaya hazır olun. Kapağı
arkaya katlayıp dizüstü bilgisayarınız veya tabletinizdeki1 herhangi bir USB3 bağlantı noktasına bağlanarak
çalışmaya hazır olun.
Özellikler
● Üç yıllık standart sınırlı garantiyle BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun. Standart
garantilerden daha kapsamlı koruma almak için isteğe bağlı HP Care hizmetlerinden birini seçin.4
● Düşük halojen,5 arseniksiz cam ve cıva içermeyen arka ışıklar gibi çevre dostu bileşenlere sahip bir ekran ile daha
bilinçli bir tüketici olun.
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HP EliteDisplay S140u 35,56 cm (14") USB Taşınabilir Monitör
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

G8R65AA; G8R65AT

Ürün rengi

Siyah

Monitör boyutu (diyagonal)

35,56 cm (14 inç)

Izlenebilir açı

90° yatay; 50° dikey

Parklaklık

200 g/m²1

Kontrast oranı

400:1 statik1

Yanıt Oranı

8 ms açma/kapama1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

60 Hz'de 1600 x 900

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Yansımasız; LED Arka Işıkları; Ekran denetimleri; Tak ve Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir

Kullanıcı denetimleri

Artı ("+"); Eksi ("-")

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 USB 3.01

Giriş gücü

USB'den sağlanan güç

Güç tüketimi

Güç Tüketimi tanımı: 7 W (maksimum), 4 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: 60 Hz'de 1600 x 900

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 34,58 x 1,35 x 21,71 cm (kapaksız) 34,58 x 1,6 x 22,11 cm (kapaklı)
G x D)
Ağırlık

1,44 kg
(Kapaklı)

Belgeler ve Uyumluluk

CB; CE; FCC; CSA/C-UL/C-ETL İşareti; UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL İşareti; ICES; Arjantin için S-Mark; Japonya VCCI; CCC; Tayvan BSMI; ISO 9241-307; C-Onayı;
KCC; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; PSB; ISC işareti

Çevre koruma

Cıva içermeyen ekran arka ışıkları; Arsenik içermeyen ekran camı; Düşük halojen2

Genişletilebilir Çözümler

Windows işletim sistemi, HP ElitePad 1000 içeren tüm HP dizüstü bilgisayarlar

Kutudakiler

Monitör; USB kablosu; CD (kullanım kılavuzu, garanti, sürücüler içerir)

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP EliteDisplay S140u 35,56 cm (14") USB Taşınabilir Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP İş Bilgisayarı Güvenlik
Kilidi v2 Takımı

HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v2 Takımı ile çalışma ortamlarında ve kamusal alanlarda bilgisayarınızı izinsiz
müdahalelere karşı koruyun ve güvence altına alın.

Ürün numarası: N3R93AA
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HP EliteDisplay S140u 35,56 cm (14") USB Taşınabilir Monitör
Mesaj Altbilgileri
Windows işletim sistemi çalıştıran tablet veya dizüstü bilgisayar gerekir. Tam uyumluluk gereksinimleri için ürünün QuickSpecs dosyasına bakın.
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
USB 2.0 bağlantı noktasına bağlanırken, "Y" şeklindeki USB kablosunun her iki ucunu iki adet USB 2.0 bağlantı noktasına bağlayın.
4 Ayrı satılır. HP Care Pack için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi
için bkz. www.hp.com/go/cpc. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve
HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
5 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2

Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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