Specifikace

60,45cm (23,8") monitor HP EliteDisplay S240uj s
rozhraním USB-C a bezdrátovým nabíjením
Je bezdrátový, výkonný, nádherný a zní fantasticky. Nic, s čím byste se
setkali někdy dříve.

Vítejte na pracovišti budoucnosti s
monitorem HP EliteDisplay S240uj
– prvním monitorem od HP s plně
integrovaným bezdrátovým
nabíjením a rozhraním USB-C™. Má
prémiový zvuk od Bang & Olufsen a
rozlišení QHD a vypadá úžasně z
každého úhlu, neboť na stole leží
pouze dva kabely.

Mějte dostatek bateriové kapacity pro splnění požadavků vašeho pracovního dne...a i noci
● Jednoduše položte svůj telefon nebo tablet na podložku prvního monitoru od HP s plně integrovaným
bezdrátovým nabíjením a nabíjejte zařízení v průběhu práce, aby bylo na konci pracovního dne plně připraveno.
Nepotřebujete žádné kabely!
Zbavte se změti kabelů s rozhraním USB-C™
● Přehodnoťte svou „koncepci uklizeného stolu“. S jediným kabelem USB-C™ připojíte počítač, notebook, tablet
nebo telefon k 60,45cm (23,8") HD monitoru a můžete prohlížet videa, poslouchat zvuk, prohlížet data z
jednotky USB a napájet zařízení.1 Je to skutečně tak snadné.
Maximalizujte svoji produktivitu
● Neobyčejné rozlišení QHD dokáže zobrazit až o 77 % více detailů.2 Rozšiřte svůj rozhled, otevřete více oken a
prohlížejte si obsah z více zařízení najednou v režimech obraz v obraze a obraz vedle obrazu.
Připravte se na závist v kanceláři
● Prolomte zvukovou bariéru s integrovaným prémiovým zvukem od Bang & Olufsen, který oživí všechny vaše
hovory a videa, a oslňte všechny kolem s překrásným designem s velmi tenkými okraji.
Funkce
● Zefektivněte své pracoviště a spojte monitor se zařízením HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook Folio, HP
Chromebook 13 nebo HP Elite x3 a odesílejte video a využívejte špičkové parametry monitoru pomocí jediného
připojení USB-C™.
● Prokažte svým starším zařízením trochu lásky s rozhraním DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL, video/audio/HDCP a
USB 3.0 pro přenos dat.
● Navrhněte si obrazovku přesně podle stylu své práce se softwarem HP Display Assistant, který umožňuje rozdělit
obrazovku na oddíly a umí deaktivovat monitor, který byl odpojen bez povolení.
● Buďte v klidu, neboť vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní tříletou omezenou zárukou.
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Tabulka s technickými údaji

Barva produktu

Stříbrná

Velikost displeje (úhlopříčka) 60,45 cm (23,8")
Typ monitoru

IPS s LED podsvícením

Aktivní oblast panelu

525,67 x 295,7 mm;

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

300 cd/m²1

Kontrastní poměr

1 000:1 statický; 5 000 000:1 dynamický1

Poměr odezvy

5 ms (šedá – šedá)1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

2 560 x 1 440 při 60 Hz

Podporovaná rozlišení

2 560 x 1 440; 1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 1 200; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 366 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 960; 1 280 x
800; 1 280 x 768; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 720 x 480; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Technologie IPS; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Správa prostředků;
Antistatická úprava; Uživatelské ovládací prvky

Uživatelské ovládací prvky

Nabídka; Mínus („-“); Ovládání barev; Konec; Další vstup; Napájení; Přepínací hostitelský port USB

Vstupní signál

1 port HDMI (s podporou HDCP); 1 port MHL (s podporou HDCP); 1 port DisplayPort™ 1.2 (s podporou HDCP)

Porty a konektory

3 porty USB 3.0 (jeden výstupní, dva vstupní); 1 port USB Type-C™ (dva vstupní a dva výstupní [1B + 1C]); 1 zvukový výstup1

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Aktivní oblast panelu: 525,67 x 295,7 mm; Spotřeba energie, popis: 148 W (maximální), 40 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: 2
560 x 1 440 při 60 Hz

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

54,06 x 21,34 x 42,9 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

54,06 x 4,43 x 34,6 cm

Hmotnost

5,5 kg
(Se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až +21°

Multimédia

Zvukový vstup s integrovanými reproduktory s výkonem 2 W na kanál; Certifikace B&O

Certifikace a soulad
s předpisy

CE; CB; MSIP; Mexiko (CoC); ICES; TUV-S; TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietnam); MEPS (Austrálie
a Nový Zéland); WEEE; Certifikace Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7

Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Nízký obsah halogenů2

Co je obsaženo v krabici

Monitor; Napájecí kabel (AC); Kabel HDMI; Kabel MHL; Kabel USB; Kabel USB Type C™; Kabel DP; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční
informace, ovladače); Software HP Display Assistant

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Grafický adaptér HP UHD
USB

Zvyšte svou produktivitu rozšířením nebo zrcadlením pracovní plochy na monitor s rozlišením UHD s využitím grafického
adaptéru HP UHD USB.

Sada bezpečnostního zámku
pro počítač HP Business v2

Sada bezpečnostního zámku pro počítač HP Business v2 pomůže ochránit skříň počítače a monitor před neoprávněným
přístupem či odcizením jak na pracovišti, tak na veřejných místech.

Sada kabelu HP DisplayPort

Propojuje konektor DisplayPort stolního firemního počítače HP s konektorem DisplayPort na monitoru.

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: N2U81AA

Číslo produktu: N3R93AA

Číslo produktu: VN567AA
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Poznámky pod čarou se zprávami
1
2

Až 60 W.
V porovnání s Full HD.

Technické specifikace zřeknutí
1
2

Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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