Datasheet

HP EliteDisplay S240uj 23,8-inch (60,45-cm)
draadloze opladende monitor
Hij is draadloos, krachtig, schitterend en klinkt geweldig. Hij is anders
dan alles wat u ooit zag.

Creëer de werkplek van de
toekomst met de HP EliteDisplay
S240uj monitor, het eerste HP
scherm met volledig geïntegreerde
draadloze oplaadmogelijkheid en
USB-C™. Hij biedt een fantastisch
geluid van Bang & Olufsen met
QHD en ziet er van alle kanten
geweldig uit met maar twee kabels
op het bureau.

Laad op om de hele dag te werken en 's avonds door te gaan
● Plaats uw telefoon of tablet op de voet van het eerste volledig geïntegreerde opladende HP scherm om via
'Charge on contact' te laden tijdens het werken, zodat uw device aan het einde van de dag weer klaar is voor
gebruik. Geen kabels nodig!
Opgeruimd bureau dankzij USB-C™
● Maak serieus werk van uw 'clean desk-policy'. Sluit met één USB-C™-kabel uw pc, notebook, tablet of telefoon
aan op het 23,8-inch (60,45-cm) hoge-resolutiescherm voor video, audio, USB-data en voeding.1 Zo eenvoudig is
het.
Verbeter uw productiviteit
● Zie tot 77% meer en uiterst gedetailleerd met Quad HD.2 Verbreed uw blik, open meer vensters en bekijk inhoud
van verschillende devices tegelijk met picture-in-picture en picture-by-picture.
Collega's zullen jaloers zijn
● Doorbreek de geluidsbarrière met de geïntegreerde audio van Bang & Olufsen die gesprekken en video's
helderder laat klinken en trek ieders aandacht met het fraaie MicroEdge-design.
Pluspunten
● Stroomlijn uw werkplek door het scherm te koppelen met de HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook Folio, HP
Chromebook 13 of HP Elite x3 en verzend video naar, en ontvang stroom van, het scherm via één USB-C™-kabel.
● Blijf uw oude apparaten gebruiken via DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL, video/audio/HDCP en USB 3.0 voor data.
● Pas het scherm aan uw werkwijze aan door het in te delen met de HP Display Assistant-software, die ook diefstal
tegengaat door een monitor die zonder toestemming wordt losgekoppeld te deactiveren.
● Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar.
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Specificatietabel

Productkleur

Zilver

Schermformaat (diagonaal)

23,8 inch (60,45 cm)

Type scherm

IPS m/LED-backlight

Actief schermoppervlak

525,67 x 295,7 mm;

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

300 cd/m²1

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch1

Responspercentage

5 ms grijs naar grijs1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

2560 x 1440 bij 60 Hz

Ondersteunde resoluties

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

Schermkenmerken

Ontspiegeld; In-plane switching; Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Programmeerbaar door gebruiker;
Apparatuurbeheer; Antistatisch; Gebruikersinstellingen

Gebruikersinstellingen

Menu; Min (-); Kleurinstelling; Afsluiten; Volgende invoer; Aan-uit; USB-host wisselen

Invoersignaal

1 HDMI (met HDCP-ondersteuning); 1 MHL (met HDCP-ondersteuning); 1 DisplayPort™ 1.2 (met HDCP-ondersteuning)

Poorten en connectoren

3 USB 3.0 (één upstream, twee downstream); 1 USB Type-C™ (twee downstream- en twee upstreampoorten [1B + 1C]); 1 audio-uitgang1

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Actief schermoppervlak: 525,67 x 295,7 mm; Stroomverbruik - omschrijving: 148 watt (max), 40 watt (gem), 0,5 watt (stand-by); Schermresolutie: 2560 x
1440 bij 60 Hz

Afmetingen met standaard (b 54,06 x 21,34 x 42,9 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 54,06 x 4,43 x 34,6 cm
(b x d x h)
Gewicht

5,5 kg
(Met standaard)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +21°

Multimedia

Audio-ingang met ingebouwde 2-watt per kanaal luidsprekers; B&O-gecertificeerd

Certificering en
compatibiliteit

CE; CB; MSIP; Mexico CoC; ICES; TÜV-S; TÜV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australië-Nieuw
Zeeland MEPS; WEEE; Microsoft WHQL-certificering Win-10, Win-8, Win-7

Omgeving

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogeen2

Meegeleverd in de doos

Monitor; Netsnoer; HDMI-kabel; MHL-kabel; USB-kabel; USB Type C™-kabel; DP-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers); HP Display
Assistant-software

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP UHD USB grafische
adapter

Verhoog de productiviteit door uw desktop te spiegelen naar een UHD-scherm met de HP UHD USB grafische adapter.

HP Business pc
veiligheidsslot v2-kit

Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in openbare ruimtes met de HP
Business pc veiligheidsslot v2-kit.

HP DisplayPort kabelkit

Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op een DisplayPort-connector op een
monitor.

Bestelnr.: N2U81AA

Bestelnr.: N3R93AA

Bestelnr.: VN567AA

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions
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Messaging, voetnoten
1
2

Tot 60 watt.
In vergelijking met Full HD.

Technische specificaties disclaimers
1
2

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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