Adatlap

HP EliteDisplay S240uj 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes)
monitor USB-C csatlakozóval és vezeték nélküli
töltési funkcióval
Vezeték nélküli technológia, nagy teljesítmény, gyönyörű kialakítás és
fantasztikus hangzás. Minden tekintetben újszerű élmény.

Fedezze fel a jövő munkaterületét
a HP EliteDisplay S240uj
monitorral, a HP első kijelzőjével,
amely beépített, vezeték nélküli
töltési funkciót biztosít, és USB-C™
csatlakozóval is rendelkezik.
Prémium minőségű Bang &
Olufsen hangrendszert és QHD
felbontást biztosít, emellett
mindössze két kábellel rendelkezik,
így hozzájárul a rendezett
munkaterület kialakításához.

Egyetlen feltöltéssel elegendő energiát biztosíthat a napi munkához és az esti kikapcsolódáshoz
● Egyszerűen helyezze a telefont vagy a táblagépet a HP első teljesen integrált vezeték nélküli töltési funkciójával
rendelkező kijelzőjének talapzatára, és a nap végére eszköze feltöltve várja az indulást. Nincs szükség
kábelekre!
Teremtsen rendet asztalán az USB-C™ csatlakozóval
● A rendezett asztal fogalma új értelmet nyer. Egyetlen USB-C™ kábel használatával csatlakoztathatja
számítógépét, noteszgépét, táblagépét vagy telefonját a nagy felbontású, 60,45 cm (23,8 hüvelyk) képátlójú
kijelzőhöz a kép, hang, USB-adatok átviteléhez és a tápellátás biztosításához.1 Ilyen egyszerű.
Maximalizálhatja termelékenységét
● A Quad HD felbontás akár 77%-kal nagyobb megjelenítési területet biztosít.2 A „kép a képben” és a képenkénti
megjelenítésnek köszönhetően több tartalmat, több megnyitott ablakot és egyszerre több eszköz tartalmát is
megjelenítheti.
Készüljön fel a munkatársak irigy pillantásaira
● A beépített, prémium minőségű Bang & Olufsen hangrendszernek köszönhetően a hívások és a videók életre
kelnek, a hajszálvékony keret pedig minden helyzetben magára vonja a figyelmet.
Szolgáltatások
● A kijelzőt HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook Folio, HP Chromebook 13 vagy HP Elite x3 készülékéhez
csatlakoztatva a képernyőn tekintheti meg videótartalmait, illetve a képernyőről biztosíthat tápellátást a
készüléke számára egyetlen USB-C™ csatlakozón keresztül, így átláthatóbbá teheti munkaterületét.
● A DisplayPort™ 1.2-, HDMI-/MHL-, Video-/Audio-/HDCP- és USB 3.0 adattovábbító csatlakozóval régebbi
eszközeit is könnyedén csatlakoztathatja.
● Saját munkaigényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét a HP Display Assistant szoftver segítségével,
amely lehetővé teszi a képernyő felosztását, továbbá a monitor illetéktelen leválasztásakor annak
inaktiválásával segít megelőzni a monitor ellopását.
● Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését hároméves normál jótállás támogatja.
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HP EliteDisplay S240uj 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) monitor USB-C csatlakozóval és
vezeték nélküli töltési funkcióval
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszín

Ezüst

Képernyőméret (átlós)

60,45 cm (23,8")

Képernyő típusa

IPS LED-es háttérvilágítással

Panel aktív területe

525,67 x 295,7 mm;

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

300 cd/m²1

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus1

Válaszarány

5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

2560 x 1440 60 Hz-en

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Képsíkváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható;
Eszközvezérlés; Antisztatikus; Felhasználói vezérlők

Felhasználói vezérlők

Menü; Mínusz („–”); Színvezérlés; Kilépés; Következő bemenet; Bekapcsolás; USB-gazdaport – cserélhető

Bemeneti jel

1 HDMI (HDCP-támogatással); 1 MHL (HDCP-támogatással); 1 DisplayPort™ 1.2 (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

3 USB 3.0-csatlakozó (egy számítógéphez csatlakoztatható, kettő USB-eszközhöz csatlakoztatható); 1 USB Type-C™ csatlakozó (kettő USB-eszközhöz
csatlakoztatható, kettő számítógéphez csatlakoztatható [1B + 1C]); 1 hangkimenet1

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Panel aktív területe: 525,67 x 295,7 mm; Energiafogyasztási adatok: 148 W (maximális), 40 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 2560 x
1440 60 Hz-en

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

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

Méretek állvány nélkül (Szé x 54,06 x 4,43 x 34,6 cm
Mé x Ma)
Súly

5,5 kg
(Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Dönthetőség: –5 és +21° között

Multimédia

Hangbemenet csatornánként 2 W-os beépített hangszórókkal; B&O-tanúsítvánnyal

Tanúsítvány és megfelelőség CE; CB; MSIP; Mexikó (CoC); ICES; TUV-S; TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Vietnam; MEPS –
Ausztrália/Új-Zéland; WEEE; Microsoft WHQL-tanúsítvány – Windows 10, Windows 8 és Windows 7
Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

A doboz tartalma

Monitor; Váltóáramú tápkábel; HDMI-kábel; MHL-kábel; USB-kábel; USB Type-C™ kábel; DP-kábel; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és
az illesztőprogramokat); HP Display Assistant szoftver

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP UHD USB grafikus
adapter

A számítógép asztalának a HP UHD USB grafikus adapter segítségével egy UHD kijelzőre való tükrözésével növelheti
termelékenységét.

HP üzleti számítógépekhez
tervezett
biztonságizár-készlet v2

A HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságizár-készlettel v2 megvédheti a gép házát az illetéktelen hozzáféréstől,
illetve védelmet biztosíthat a számítógép és a kijelző számára a munkahelyén és a nyilvános helyeken.

HP DisplayPort kábelkészlet

A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort csatlakozójába köthető.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: N2U81AA

Termékszám: N3R93AA

Termékszám: VN567AA
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vezeték nélküli töltési funkcióval
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Max.
2A

60 watt.
Full HD felbontáshoz képest.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A
2

teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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