Dataark

HP EliteDisplayS240uj-skærm på 23,8” med trådløs
opladning via USB-C
Den er trådløs, kraftfuld og elegant – og den lyder fantastisk. Du har
aldrig oplevet noget lignende.

HP EliteDisplay S240uj er den
første skærm fra HP med fuldt
integreret trådløs opladning og
USB-C™-forbindelse – fremtidens
arbejdsplads er her allerede. Du får
enestående lyd fra Bang & Olufsen
samt QHD i et design, der er
stilfuldt fra enhver vinkel – alt
sammen med kun to kabler.

Du kan stole på, at opladningen holder hele dagen og aftenen med
● Dette er den første HP-skærm med fuldt integreret trådløs opladning. Du skal bare bare lægge din telefon eller
tablet-pc på basen – så oplades den, mens du arbejder. Når dagen er omme, er den lige så klar til leg, som du er.
Uden brug af kabler.
Med USB-C™ kan du nemt holde styr på ledningerne
● Sæt nye standarder for et ryddet skrivebord. Med bare et enkelt USB-C™-kabel kan du slutte din pc, bærbare
computer, tablet-pc eller telefon til skærmen på 23,8” og afspille video eller lyd, overføre USB-data eller få
strøm.1 Ja, så enkelt er det.
Optimer produktiviteten
● Med Quad HD kan du se op til 77 % flere detaljer.2 Du kan få et bredere synsfelt, åbne flere vinduer og vise
indhold fra flere enheder på samme tid med funktionerne billede-i-billede (PiP) og billede-ved-billede (PbP).
Forbered dig på, at dine kolleger bliver misundelige
● Gennembryd lydmuren – med indbygget førsteklasses lyd fra Bang & Olufsen får video og opkald den bedste
kvalitet, og det smukke design med mikrotynde kanter tiltrækker sig opmærksomhed fra alle vinkler.
Fremhævede funktioner
● Du kan strømline din arbejdsplads og slutte skærmen til en HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook Folio, HP
Chromebook 13 eller HP Elite x3 og sende video til eller oplade enheder via en enkelt USB-C™-forbindelse til
skærmen.
● Du kan sagtens bruge ældre enheder takket være DisplayPort™ 1.2-, HDMI-/MHL-, video-/lyd-/HDCP-porte og
dataoverførsel via USB 3.0.
● Med HP Display Assistant-softwaren kan du tilpasse skærmbilledet til din arbejdsrutine og anvende
skærmopdeling. Softwaren modvirke også tyveri ved at deaktivere skærmen, hvis forbindelse afbrydes uden
godkendelse.
● Din it-investering beskyttes af en 3-års begrænset standardgaranti, så du kan have ro i sindet.
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HP EliteDisplayS240uj-skærm på 23,8” med trådløs opladning via USB-C
Specifikationstabel

Produktfarve

Sølv

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

60,45 cm (23,8")

Skærmtype

IPS med LED-bagbelysning

Panelets aktive område

525,67 x 295,7 mm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

300 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsforhold

5 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

2560 x 1440 @ 60 Hz

Understøttede opløsninger

2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280
x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 720 x 480; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Skærmegenskaber

Refleksfri; IPS (In plane switching); Valg af sprog; LED-bagbelysning; Betjeningsknapper på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren;
Aktivkontrol; Antistatisk; Brugerkontrolelementer

Brugerbetjening

Menu; Minus ("-"); Farvestyring; Afslut; Næste indgang; Tænd/sluk; Skift USB-vært

Indgangssignal

1 HDMI (med HDCP-understøttelse); 1 MHL (med HDCP-understøttelse); 1 DisplayPort™ 1.2 (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

3 USB 3.0 (én upstream, to downstream); 1 USB Type-C™ (to porte til downstream og to til upstream [1B + 1 C]); 1 lydudgang1

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Panelets aktive område: 525,67 x 295,7 mm; Strømforbrug: 148 W (maksimum), 40 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: 2560 x 1440 @ 60 Hz

Mål inklusive stander (B x D x 54,06 x 21,34 x 42,9 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

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

Vægt

5,5 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til 21°

Multimedier

Lydindgange med indbyggede højtalere på 2 W pr. kanal; B&O-certificeret

Certificering og
overensstemmelser

CE; CB; MSIP; Mexico CoC; ICES; TUV-S; TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Vietnam; MEPS – Australien
og New Zealand; WEEE; Microsoft WHQL-certificeret til Win-10, Win-8 og Win 7

Miljøansvar

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig2

Kassens indhold

Skærm; Strømledning; HDMI-kabel; MHL-kabel; USB-kabel; USB C™-kabel; DP-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere); HP Display
Assistant-software

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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HP EliteDisplayS240uj-skærm på 23,8” med trådløs opladning via USB-C
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP UHD USB-grafikadapter

Du kan øge produktiviteten ved at udvide eller spejle skrivebordet på en UHD-skærm med HP UHD USB-grafikadapteren.

Sikkerhedslåsesæt til HP's
erhvervs-pc'er v2

Med sikkerhedslåsesættet HP Business PC Security Lock v2 Kit kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og
beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

HP DisplayPort-kabelkit

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: N2U81AA

Produktnummer: N3R93AA

Produktnummer: VN567AA
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HP EliteDisplayS240uj-skærm på 23,8” med trådløs opladning via USB-C
Fodnoter
1
2

Op til 60 W.
Sammenlignet med Full HD.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1Alle
2

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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