Karta produktu

Monitor HP EliteDisplay S240uj o przekątnej 60,45
cm (23,8″) z portem USB-C i funkcją ładowania
bezprzewodowego
To bezprzewodowe i wydajne urządzenie wyróżnia się fantastycznym
dźwiękiem i wzornictwem. To zupełnie nowy poziom wrażeń.

Przenieś się do miejsca pracy
przyszłości dzięki HP EliteDisplay
S240uj – pierwszemu monitorowi
HP ze zintegrowaną funkcją
ładowania przewodowego i portem
USB-C™. Jest wyposażony w
system dźwięku Bang & Olufsen,
ekran o rozdzielczości QHD, a do
tego wygląda wspaniale z każdej
strony – z tylko dwoma
przewodami na biurku.

Wystarczająca moc, by sprostać wyzwaniom biznesowym przez całą dobę
● Wystarczy podczas pracy umieścić telefon lub tablet na podstawie pierwszego w pełni zintegrowanego monitora
HP z funkcją ładowania bezprzewodowego, aby pod koniec dnia sprzęt był gotowy do działania w każdym
miejscu. Bez żadnych kabli!
Zaprowadź porządek dzięki portowi USB-C™
● Nowe możliwości uporządkowania Twojego biurka. Wystarczy tylko jeden przewód USB-C™, aby podłączyć
komputer stacjonarny lub przenośny, tablet czy telefon do monitora wysokiej rozdzielczości o przekątnej 60,45
cm (23,8″) i wykorzystywać wideo, audio, dane USB oraz zasilanie1. To naprawdę proste.
Zwiększ swoją wydajność
● Zobacz do 77% więcej szczegółów dzięki rozdzielczości Quad HD2. Poszerz swój widok, otwórz więcej okien i
pokazuj treści z wielu urządzeń jednocześnie dzięki trybom picture-in-picture i picture-by-picture.
Przygotuj się na zazdrosne spojrzenia
● Przełam barierę dźwięku ze zintegrowanym systemem najwyższej klasy marki Bang & Olufsen. Dzięki niemu
Twoje połączenia i filmy przyciągną uwagę ze wszystkich stron – także za sprawą stylowej, niemal bezramkowej
konstrukcji.
Obejmuje
● Uporządkuj swoje miejsce pracy dzięki sparowaniu monitora z HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook Folio, HP
Chromebook 13 lub HP Elite x3. Wysyłaj wideo na monitor i pobieraj z niego zasilanie za pomocą tylko jednego
przewodu USB-C™.
● Okaż trochę uczucia swoim starym urządzeniom szkolnym – wykorzystaj porty DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL,
Video/Audio/HDCP i USB 3.0 aby uzyskać dostęp do danych.
● Dostosuj ekran do swojego stylu pracy za pomocą oprogramowania HP Display Assistant, które umożliwia
podział ekranu na okna i pomaga zapobiegać kradzieży dzięki dezaktywacji monitora odłączonego bez
upoważnienia.
● Standardowa, trzyletnia ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych.
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Tabela specyfikacji

Kolor produktu

Srebrny

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

60,45 cm (23,8")

Typ wyświetlacza

IPS z podświetleniem LED

Aktywny obszar panelu

525,67 × 295,7 mm;

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

300 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny1

Wskaźnik odpowiedzi

5 ms (od szarości do szarości)1

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość własna

2560 x 1440 przy 60 Hz

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Przełączanie w płaszczyźnie (IPS); Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez
użytkownika; Kontrola zasobów; Powłoka antystatyczna; Opcje sterowania

Kontrolki użytkownika

Menu; Minus („–”); Ustawienia kolorów; Wyjście; Następne wejście; Zasilanie; Przełączanie hosta USB

Sygnał wejściowy

1 port HDMI (z obsługą HDCP); 1 port MHL (z obsługą HDCP); 1 port DisplayPort™ 1.2 (z obsługą HDCP)

Porty i złącza

3 porty USB 3.0 (jeden wyjściowy, dwa wejściowe); 1 port USB Type-C™ (dwa wejściowe i dwa wyjściowe porty [1B + 1C]); 1 wyjście audio1

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii

Aktywny obszar panelu: 525,67 × 295,7 mm; Opis poboru energii elektrycznej: 148 W (maks.), 40 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości);
Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 przy 60 Hz

Wymiary ze stojakiem (szer. x 54,06 × 21,34 × 42,9 cm
głęb. x wys.)
Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

54,06 × 4,43 × 34,6 cm

Waga

5,5 kg
(Z podstawą)

Ergonomia

Nachylenie: Od -5 do +21°

Multimedia

Wejście audio ze zintegrowanymi głośnikami 2 W na kanał; Certyfikat B&O

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

CE; CB; MSIP; CoC – Meksyk; ICES; TUV-S; TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Wietnam; MEPS –
Australia i Nowa Zelandia; WEEE; Certyfikat Microsoft WHQL Windows 10, Windows 8, Windows 7

Ochrona środowiska

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu2

Zawartość opakowania

Monitor; Przewód zasilający AC; Przewód HDMI; Przewód MHL; Przewód USB; Przewód USB Type-C™; Przewód DP; Płyta CD (zawiera instrukcję
użytkownika, gwarancję, sterowniki); Oprogramowanie HP Display Assistant

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Adapter graficzny HP UHD
USB

Zwiększ wydajność pracy przez rozbudowanie swojego komputera biurkowego o monitor UHD za pomocą adaptera
graficznego HP UHD USB.

Zestaw blokady
zabezpieczającej HP
Business v2

Pomóż chronić obudowę przed niekontrolowanym użyciem i zabezpiecz komputer oraz ekran w miejscu pracy i w
miejscach publicznych za pomocą zestawu blokady HP Businessv2.

Zestaw kabli HP DisplayPort

Możliwość połączenia złącza DisplayPort w komputerze biurkowym HP dla firm ze złączem DisplayPort w monitorze.

Oznaczenie produktu: N2U81AA

Oznaczenie produktu: N3R93AA

Oznaczenie produktu: VN567AA

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
1
2

Maks. 60 W.
W porównaniu z Full HD.

Dane techniczne zastrzeżenia
1
2

Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.
Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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