Dataark

HP EliteDisplay S240uj 60,45 cm (23,8 tommer)
USB-C trådløs ladeskjerm
Den er trådløs, kraftig, nydelig og høres fantastisk ut. Den er bedre enn
alt du før har sett.

Få fremtidens arbeidsområde med
skjermen HP EliteDisplay S240uj,
HPs første skjerm med fullintegrert
trådløs lading og HPs første med
USB-C™. Det har førsteklasses lyd
fra Bang & Olufsen og QHD og den
ser kul ut fra alle vinkler med bare
to kabler på skrivebordet.

Lad opp batteriet for dagen… og kvelden
● Bare plasser telefonen eller nettbrettet på foten av HPs første fullt integrerte trådløse ladeskjerm for å lade ved
kontakt mens du arbeider, slik at den er ferdigladet når du er ferdig med dagens jobb. Ingen kabler er nødvendig!
Få unna rotet med USB-C™
● Omdefiner betydningen av et ryddig skrivebord. Med bare én USB-C™-kabel kan du koble PC-en, en bærbar PC,
nettbrettet eller telefonen til en høyoppløsningsskjerm på 60,45 cm (23,8 tommer) diagonalt for video, lyd,
USB-data og strøm.1 Det er virkelig så enkelt.
Hev produktiviteten
● Se opptil 77 % mer detaljer med Quad HD.2 Utvid visningen, åpne flere vinduer og vis innhold fra flere enheter
samtidig med bilde-i-bilde og bilde-ved-bilde.
Gjør deg klar for misunnelse på kontoret
● Bryter lydmuren med integrert førsteklasses lyd fra Bang & Olufsen som uthever anrop og videoer og får
oppmerksomhet fra alle sider med nydelig mikrokant-design.
Med
● Strømlinjeform arbeidsplassen når du kobler sammen skjermen med HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook
Folio, HP Chromebook 13 eller HP Elite x3 og send video til, og få strøm fra skjermen med bare én
USB-C™-tilkobling.
● Vis de eldre enhetene omsorg med DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL, Video/lyd/HDCP og USB 3.0 for data.
● Utforme skjermen for måten du arbeider på, med HP Display Assistant-programvare, som tillater
skjermoppdeling og bidrar til å hindre tyveri, ved å deaktivere en skjerm som kobles fra uten godkjenning.
● Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti.
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HP EliteDisplay S240uj 60,45 cm (23,8 tommer) USB-C trådløs ladeskjerm
Spesifikasjonstabell

Produktfarge

Sølv

Skjermstørrelse (diagonalt)

60,45 cm (23,8")

Skjermtype

IPS m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

525,67 x 295,7 mm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

300 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsgrad

5 ms grå til grå1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

2560 x 1440 ved 60 Hz

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; In-Plane Switching; Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Utstyrskontroll; Antistatisk;
Brukerkontroller

Brukerkontroller

Meny; Minus («-»); Fargestyring; Avslutt; Neste inngang; Strøm; Bytt USB-vert

Inngangssignal

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

Porter og kontakter

3 USB 3.0 (én oppstrøms, to nedstrøms); 1 USB Type-C™ (to nedstrøms- og to oppstrømsporter [1B + 1 C]); 1 lydutgang1

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Panelets aktive område: 525,67 x 295,7 mm; Beskrivelse av strømforbruk: 148 W (maks), 40 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: 2560 x
1440 ved 60 Hz

Mål med stativ (B x D x H)

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

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

5,5 kg
(Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +21°

Multimedier

Lydinngang med integrerte høyttalere på 2 W per kanal; B&O-sertifisert

Sertifisering og overholdelse CE; CB; MSIP; Mexico CoC; ICES; TUV-S; TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australia og New
av lover og forskrifter
Zealand MEPS; WEEE; Microsoft WHQL-sertifisering Win-10, Win-8, Win-7
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen2

Innhold i esken

Skjerm; Strømledning; HDMI-kabel; MHL-kabel; USB-kabel; USB Type-C™-kabel; DP-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere); HP Display
Assistant-programvare

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP EliteDisplay S240uj 60,45 cm (23,8 tommer) USB-C trådløs ladeskjerm
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP UHD USB grafikkadapter

Øk produktiviteten ved å utvide eller speile den stasjonære PC-en din til en UHD-skjerm med USB-grafikkadapter i UHD
fra HP.

Produktnummer: N2U81AA

HP sikkerhetslåssett for
kontor-PC v2

Bidra til å hindre kabinettukling og sikre PC-en og skjermen på arbeidsplasser og i offentlige områder med HP
sikkerhetslåssett for kontor-PC v2.

HP DisplayPort-kabelsett

Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: N3R93AA

Produktnummer: VN567AA
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HP EliteDisplay S240uj 60,45 cm (23,8 tommer) USB-C trådløs ladeskjerm
Fotnoter
1
2

Opptil 60 watt.
Sammenlignet med full-HD.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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