Φύλλο δεδομένων

Οθόνη ασύρματης φόρτισης HP EliteDisplay S240uj
60,45 cm (23,8 ίντσες) με USB-C
Είναι ασύρματη, πανίσχυρη, πανέμορφη και προσφέρει εξαιρετικό ήχο.
Δεν μοιάζει σε τίποτα με ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα.

Δημιουργήστε το γραφείο του
μέλλοντος με την οθόνη HP
EliteDisplay S240uj, την πρώτη
οθόνη της HP με πλήρως
ενσωματωμένη δυνατότητα
ασύρματης φόρτισης και USB-C™.
Προσφέρει ήχο κορυφαίας
ποιότητας από την Bang & Olufsen
και QHD, ενώ χαρίζει κομψή και
τακτοποιημένη όψη στο χώρο σας
χάρη στα δύο μόνο καλώδια.

Γεμίστε τις μπαταρίες σας και ανταποκριθείτε στις επαγγελματικές απαιτήσεις της μέρας... και της νύχτας
● Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνδέετε το τηλέφωνο ή το tablet σας όσο δουλεύετε στη βάση της
πρώτης οθόνης της HP με πλήρως ενσωματωμένη ασύρματη φόρτιση. Έτσι, στο τέλος της ημέρας όλα θα είναι
φορτισμένα και έτοιμα να τα χρησιμοποιήσετε, όπου κι αν πάτε. Ξεχάστε τα καλώδια!
Βάλτε τέλος στην ακαταστασία με το USB-C™
● Νέα τακτική για καθαρό γραφείο. Με ένα μόνο καλώδιο USB-C™, μπορείτε να συνδέσετε τον επιτραπέζιο ή το
φορητό υπολογιστή, το tablet ή το τηλέφωνό σας με την οθόνη υψηλής ανάλυσης 60,45 cm (23,8 ίντσες) για
βίντεο, ήχο, δεδομένα USB και τροφοδοσία.1 Είναι τόσο απλό.
Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα
● Δείτε έως και 77% περισσότερο περιεχόμενο με περισσότερες λεπτομέρειες χάρη στην τεχνολογία Quad HD.2
Απολαύστε πιο ευρεία οθόνη, ανοίξτε περισσότερα παράθυρα και προβάλετε περιεχόμενο από πολλές
συσκευές ταυτόχρονα, με τις δυνατότητες picture-in-picture και picture-by-picture.
Προετοιμαστείτε για ένα αξιοζήλευτο γραφείο
● Ξεπεράστε τα εμπόδια στην επικοινωνία με τον ενσωματωμένο ήχο κορυφαίας ποιότητας από την Bang &
Olufsen που δίνει ζωή στις κλήσεις και τις βιντεοκλήσεις, και τραβήξτε την προσοχή με την όμορφη και
υπερμοντέρνα σχεδίαση.
Χαρακτηριστικά
● Εκσυγχρονίστε το χώρο εργασίας σας συνδυάζοντας την οθόνη με τους HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook
Folio, HP Chromebook 13 ή HP Elite x3. Στείλε βίντεο και φορτίστε τις συσκευές σας μέσω της οθόνης με μία
μόνο σύνδεση USB-C™.
● Αξιοποιήστε τις συσκευές παλιάς τεχνολογίας με τις θύρες DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL, βίντεο/ήχου/HDCP, και
USB 3.0 για τη μεταφορά δεδομένων.
● Προσαρμόστε την οθόνη στις ανάγκες της εργασίας σας με το λογισμικό HP Display Assistant, το οποίο
επιτρέπει τον χωρισμό της οθόνης σε τμήματα. Ακόμα, αποθαρρύνει την κλοπή, καθώς απενεργοποιεί την
οθόνη, όταν αυτή αποσυνδεθεί χωρίς έγκριση.
● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών
ετών.
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Οθόνη ασύρματης φόρτισης HP EliteDisplay S240uj 60,45 cm (23,8 ίντσες) με USB-C
Πίνακας προδιαγραφών

Χρώμα προϊόντος

Ασημί

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

60,45 cm (23,8")

Τύπος οθόνης

IPS με οπισθοφωτισμό LED

Ενεργή περιοχή πίνακα

525,67 x 295,7 mm;

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

300 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

5 ms από γκρι σε γκρι1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

2.560 x 1.440 στα 60 Hz

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική, τεχνολογία IPS, επιλογή γλώσσας, οπισθοφωτισμός LED, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, Plug and Play, δυνατότητα προγραμματισμού
από το χρήστη, έλεγχος πόρων, αντιστατική, στοιχεία ελέγχου χρήστη

Χειριστήρια

Mενού, μείον ("-"), έλεγχος χρωμάτων, έξοδος, επόμενη είσοδος, τροφοδοσία, Swap USB Host

Σήμα εισόδου

1 HDMI (με υποστήριξη HDCP), 1 MHL (με υποστήριξη HDCP), 1 DisplayPort™ 1.2 (με υποστήριξη HDCP)

Θύρες και υποδοχές

3 θύρες USB 3.0 (μία upstream, δύο downstream), 1 θύρα USB Type-C™ (δύο downstream και δύο upstream [1B + 1C]), 1 έξοδος ήχου1

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργή περιοχή πίνακα: 525,67 x 295,7 mm; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 148 W (μέγιστη), 40 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 2.560
x 1.440 στα 60 Hz

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 54,06 x 21,34 x 42,9 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 54,06 x 4,43 x 34,6 cm
x Υ)
Βάρος

5,5 kg
(Με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως + 21°

Πολυμέσα

Είσοδος ήχου με ενσωματωμένα ηχεία 2 W ανά κανάλι, με την πιστοποίηση της B&O

Πιστοποίηση και
συμμόρφωση

CE, CB, MSIP, CoC Μεξικό, ICES, TUV-S, TUV Bauart, ISO 9241-307, EAC, CSA, ISC, CCC, CEL, CECP, SEPA, VCCI, FCC, BSMI, MEPS για Βιετνάμ, MEPS για
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, WEEE, πιστοποίηση Microsoft WHQL, Win 10, Win 8, Win 7

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο2

Περιεχόμενα συσκευασίας

Οθόνη; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο HDMI; Καλώδιο MHL; Καλώδιο USB; Καλώδιο USB Type-C™; Καλώδιο DP; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης,
εγγύηση, προγράμματα οδήγησης); Λογισμικό HP Display Assistant

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Οθόνη ασύρματης φόρτισης HP EliteDisplay S240uj 60,45 cm (23,8 ίντσες) με USB-C
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Προσαρμογέας γραφικών
HP UHD USB

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας επεκτείνοντας ή αντικατοπτρίζοντας την εικόνα του επιτραπέζιου υπολογιστή σας
σε μια οθόνη UHD με την κάρτα γραφικών HP UHD USB.

Kιτ κλειδαριάς ασφαλείας
επαγγελματικών
υπολογιστών HP v2

Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους
εργασίας και δημόσιους χώρους με το κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v2.

Κιτ καλωδίου HP
DisplayPort

Συνδέει μια υποδοχή DisplayPort ενός επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή HP με την υποδοχή DisplayPort μιας
οθόνης.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: N2U81AA

Αριθμός προϊόντος: N3R93AA

Αριθμός προϊόντος: VN567AA
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Οθόνη ασύρματης φόρτισης HP EliteDisplay S240uj 60,45 cm (23,8 ίντσες) με USB-C
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1
2

Έως 60 W.
Σε σύγκριση με Full HD.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
1
2

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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