גיליון נתונים

צג  EliteDisplay S240ujבגודל  60.45ס"מ ) 28.3אינץ'( עם
טעינה אלחוטית באמצעות USB-C
אלחוטי ,רב-עוצמה ,מרהיב ועם צליל נהדר .לא דומה לאף חוויה שחווית בעבר.

עבור לסביבת העבודה העתידנית עם הצג
 ,HP EliteDisplay S240ujהצג הראשון
של  HPעם טעינה אלחוטית משולבת
באופן מלא ,והצג הראשון של  HPעם
™ .USB-Cכולל שמע מתקדם מבית
היוצר של  Bang & OlufsenוQHD-
ומראה מדליק מכל זווית עם שני כבלים
בלבד על שולחן העבודה.

קבל טעינה תמידית כדי לעמוד בדרישות של יום העבודה ...וליל העבודה
● כל מה שעליך לעשות הוא להניח את הטלפון או את מחשב הלוח על הבסיס של צג הטעינה האלחוטית המשולב במלואו הראשון
של ,HPכך שההתקן ייטען במגע בזמן שאתה עובד ובסוף היום יהיה מוכן לצאת לדרך ביחד איתך .ללא צורך בכבלים!
השתלט על הבלגאן עם ™USB-C
● הגדר מחדש את "מדיניות שולחן העבודה הנקי" .באמצעות כבל ™ USB-Cיחיד תוכל לחבר את המחשב האישי ,המחשב הנייד,
מחשב הלוח או הטלפון  -לצג ברזולוציה גבוהה בעל אורך אלכסוני של  60.45ס"מ ) 23.8אינץ'( עבור וידאו ,שמע ,נתוני USB
ומתח 1.זה באמת כל כך פשוט.

השג פרודוקטיביות מרבית
● תוכל לראות עד  77%יותר פרטים באיכות יוצאת דופן באמצעות  2.Quad HDלהרחיב את התצוגה ,לפתוח יותר חלונות ולהציג תוכן
מהתקנים מרובים בו-זמנית ,עם תמונה בתוך תמונה ותמונה ליד תמונה.

התכונן להיות מושא לקנאה במשרד
● שבור את מחסום הקול עם שמע מעולה של  Bang & Olufsenשמעורר את השיחות וסרטוני הווידאו שלך לחיים ,ומשוך תשומת לב
מכל הכיוונים באמצעות עיצוב  micro-edgeיפהפה.
כולל
● יעל את סביבת העבודה שלך כאשר אתה מתאים לצג את HP Chromebook ,HP EliteBook Folio ,HP x2 1012 ,HP Elite Slice
 13או  ,HP Elite x3ובנוסף שלח וידאו לתצוגה וקבל מתח מהצג דרך חיבור ™.USB-C
● הצג את ההתקנים המסורתיים האהובים שברשותך עם  Video/Audio/HDCP ,HDMI/MHL ,DisplayPort™ 1.2ו USB 3.0-עבור
נתונים.
● עצב את המסך בהתאם לאופן העבודה שלך בעזרת תוכנת  ,HP Display Assistantהמאפשרת לחלק את המסך למחיצות ומסייעת
במניעת גניבות על-ידי השבתת מסך שמתנתק ללא אישור.
● תוכל להיות סמוך ובטוח שהשקעתך ב IT-נתמכת באמצעות אחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים.
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טבלת מפרטים

צבע מוצר

כסף

גודל תצוגה )באלכסון(

 60.45ס"מ )"(23.8

אזור לוח פעיל

 295.7 x 525.67מ"מ;

סוג תצוגה

זווית צפייה
בהירות

יחס ניגודיות
יחס תגובה

יחס רוחב-גובה

רזולוציה טבעית

 IPSעם תאורת  LEDאחורית
 178°אופקי;  178°אנכי
300 cd/m²1

 1,000:1סטטי;  50,00000:1דינמי

1

 5אלפיות השנייה  -אפור לאפור

1

16:9

 2560 x 1440ב 60-הרץ

רזולוציות נתמכות

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

פקדים למשתמש

תפריט; מינוס )" ;("-בקרת צבע; יציאה; הכניסה הבאה; הפעלה/כיבוי; החלפת מארח ;USB

יציאות ומחברים

 3יציאות ) USB 3.0יציאת  2 ,upstreamיציאות  ;(downstreamיציאת  USBאחת מסוג ™) Type-Cשתי יציאות  downstreamושתי יציאות  ;([1B + 1C] upstreamיציאת
שמע אחת1

מאפייני תצוגה

אות קלט

ציפוי נגד בוהק; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; בקרת נכסים;
אנטי-סטטי; פקדים למשתמש
יציאת ) HDMIעם תמיכה ב ;(HDCP-יציאת ) MHLעם תמיכה ב ;(HDCP-יציאת ) DisplayPort™ 1.2עם תמיכת (HDCP

מתח במבוא

מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 42.9 x 21.34 x 54.06ס"מ

משקל

 5,5ק"ג
)עם מעמד(

צריכת מתח

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

אזור לוח פעיל 295.7 x 525.67 :מ"מ; תיאור צריכת מתח 148 :ואט )מרבי( 40 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך 2560 x 1440 :ב 60-הרץ
 34.6 x 4.43 x 54.06ס"מ

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -5 :עד +21°

אישור ותאימות

 ;CE; CB; MSIPמקסיקו ) VCCI; FCC; BSMI; MEPS ;TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA ;CoC); ICES; TUV-Sוייטנאם;  MEPSאוסטרליה  -ניו
זילנד;  ;WEEEאישור  Microsoft WHQLעבור Win-7 ,Win-8 ,Win-10

מולטימדיה

סביבתי

תכולת האריזה
אחריות

קלט שמע עם רמקולים משולבים של  2וואט לערוץ; אישור B&O

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן

2

צג; כבל מתח  ;ACכבל  ;HDMIכבל  ;MHLכבל  ;USBכבל ™ ;USB Type-Cכבל  ;DPתקליטור )כולל מדריך למשתמש ,כתב אחריות ,מנהלי התקן(; תוכנת HP Display Assistant

אחריות מוגבלת ל 3-שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
HP UHD USB Graphics
Adapter

מספר מוצרN2U81AA :

ערכת HP Business PC Security
Lock v2

סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה HP
.Business PC Security Lock v2 Kit

ערכת HP DisplayPort Cable Kit

לחיבור של מחבר  DisplayPortבמחשב  HP Business Desktopלמחבר  DisplayPortבצג.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

הגבר את הפרודוקטיביות על-ידי הרחבה או שיקוף של תוכן שולחן העבודה שלך על-גבי צג  UHDבעזרת מתאם הגרפיקה .HP UHD USB

מספר מוצרN3R93AA :

מספר מוצרVN567AA :
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צג  EliteDisplay S240ujבגודל  60.45ס"מ ) 28.3אינץ'( עם טעינה אלחוטית באמצעות USB-C
הערות שוליים להעברת הודעות

 1עד  60ואט.
 2בהשוואה ל.Full HD-

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 2ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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