Folha de Dados

Monitor HP EliteDisplay S240uj de 60,45 cm (23,8
pol.) com carregamento sem fios USB-C
É sem fios, potente, atraente e produz um som fantástico. Uma
revolucionária experiência multimédia.

Revolucione o seu espaço de
trabalho com o Monitor HP
EliteDisplay S240uj, o primeiro
monitor da HP com carregamento
sem fios totalmente incorporado e
o primeiro da HP com USB-C™.
Incorpora o áudio de excelência da
Bang & Olufsen, a resolução QHD e
apresenta um design elegante e
funcional com apenas dois cabos.

Recarregue energias para atender às necessidades do seu negócio, dia e noite
● Basta colocar o seu telemóvel ou tablet na base do primeiro monitor com carregamento sem fios totalmente
incorporado da HP a fim de carregar enquanto trabalha, para que tenha sempre os seus dispositivos carregados.
Tudo sem necessitar de cabos!
Simplifique a sua vida com USB-C™
● Redefina o conceito de secretária organizada. Com apenas um único cabo USB-C™, ligue o seu PC, portátil, tablet
ou telemóvel ao monitor de alta resolução de 60,45 cm (23,8 pol.) na diagonal para vídeo, áudio, dados USB e
alimentação.1 É realmente simples.
Aumente significativamente a sua produtividade
● Veja até 77% mais e com mais nitidez graças à resolução Quad HD.2 Expanda a sua capacidade de visualização,
abra mais janelas e exiba simultaneamente os conteúdos em vários dispositivos com imagem sobre imagem
(PiP) e imagem lado a lado (PbP).
Prepare-se para a obsessão no escritório
● Quebre a barreira do som com o melhor áudio da Bang & Olufsen incorporado que destaca a qualidade das suas
chamadas e vídeos e cativa qualquer olhar com um impressionante design de margens reduzidas.
Características
● Simplifique o seu espaço de trabalho quando emparelha o monitor com o HP Elite Slice, HP x2 1012, HP
EliteBook Folio, HP Chromebook 13 ou HP Elite x3 e envie vídeos e obtenha alimentação do monitor com apenas
uma ligação USB-C™.
● Continue a utilizar os seus dispositivos antigos com DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL, Vídeo/Áudio/HDCP e USB 3.0
para dados.
● Personalize o ecrã para a sua forma de trabalhar com o software HP Display Assistant, que permite a divisão do
ecrã e ajuda a evitar o roubo ao desativar um monitor que seja desligado sem aprovação.
● Usufrua tranquilamente do seu equipamento, isto porque o mesmo é coberto por uma garantia limitada normal
de três anos.
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Tabela de especificações

Cor do Produto

Prateado

Dimensão do ecrã (diagonal)

60,45 cm (23,8 pol.)

Tipo de ecrã

IPS com retroiluminação LED

Área ativa do painel

525,67 x 295,7 mm;

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

300 cd/m²1

Relação de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico1

Razão de resposta

5 ms cinzento para cinzento1

Proporção

16:9

Resolução nativa

2560 x 1440 a 60 Hz

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Antirreflexo; Tecnologia IPS (In-plane switching); Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos apresentados no ecrã; Plug and Play; Programável
pelo utilizador; Controlo de recursos; Antiestático; Controlos do utilizador

Controlos de utilizador

Menu; Menos ("-"); Controlo de cor; Sair; Próxima entrada; Ligar/Desligar; Substituir sistema anfitrião USB

Sinal de entrada

1 HDMI (com suporte HDCP); 1 MHL (com suporte HDCP); 1 DisplayPort™ 1.2 (com suporte HDCP)

Portas e Ligações

3 USB 3.0 (uma a montante, duas a jusante); 1 USB Type-C™ (uma porta a montante, duas a jusante [1B + 1 C]); 1 saída de áudio1

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Área ativa do painel: 525,67 x 295,7 mm; Descrição do Consumo de Energia: 148 W (máximo), 40 W (típico), 0,5 W (modo de espera); Resolução do ecrã:
2560 x 1440 a 60 Hz

Dimensões com suporte (L x P 54,06 x 21,34 x 42,9 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 54,06 x 4,43 x 34,6 cm
x A)
Peso

5,5 kg
(Com suporte)

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: -5 a +21°
Multimédia

Entrada de áudio com colunas integradas de 2 W por canal; Certificação B&O

Certificação de conformidade CE; CB; MSIP; CoC (México); ICES; TUV-S; TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietname); MEPS (Austrália
e Nova Zelândia); WEEE; Certificação Microsoft WHQL Windows 10, Windows 8, Windows 7
Ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Baixo halogéneo2

Conteúdo da embalagem

Monitor; Cabo de alimentação CA; Cabo HDMI; Cabo MHL; Cabo USB; Cabo USB Type-C™; Cabo DP; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores);
Software HP Display Assistant

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador Gráfico USB UHD
HP

Aumente a sua produtividade ao alargar ou espelhar o seu ambiente de trabalho para um ecrã UHD com o Adaptador
gráfico USB UHD HP.

Kit de bloqueio de segurança
para PCs empresariais HP v2

Ajude a evitar a manipulação do chassis e proteja o seu PC e ecrã em espaços de trabalho e áreas públicas com o kit de
bloqueio de segurança para PCs empresariais HP v2.

Kit de Cabo DisplayPort HP

Liga um conector de porta de visualização de um computador Desktop Business HP a um conector de porta de
visualização de um monitor.

Número de produto: N2U81AA

Número de produto: N3R93AA

Número de produto: VN567AA

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions
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Rodapés com mensagens
1
2

Até 60 watts.
Em comparação com Full HD.

Especificações técnicas renúncias
1
2

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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