Záznamový list

Monitor HP EliteDisplay S240uj 60,45 cm (23,8") s
rozhraním USB-C a bezdrôtovým nabíjaním
Je bezdrôtový, výkonný, nádherný a má fantastický zvuk. Nič také ste
ešte nezažili.

Prejdite na pracovisko budúcnosti s
monitorom HP EliteDisplay S240uj,
prvým monitorom HP s plne
integrovaným bezdrôtovým
nabíjaním a rozhraním USB-C™.
Disponuje prémiovým zvukom
Bang & Olufsen a rozlíšením QHD,
pripája sa len pomocou dvoch
káblov a vyzerá úžasne z každého
uhla.

Nabite sa na všetky úlohy pracovného dňa... aj noci.
● Položte svoj telefón alebo tablet na základňu prvého plne integrovaného bezdrôtového nabíjacieho displeja HP a
nechajte ho nabíjať počas práce, aby bol na konci dňa pripravený na všetko, čo ešte chcete podniknúť. Nie sú
potrebné žiadne káble.
Zbavte sa neporiadku vďaka rozhraniu USB-C™
● Zmeňte definíciu „pravidla čistého stola“. Pomocou jedného kábla USB-C™ môžete svoj počítač, notebook, tablet
alebo telefón pripojiť k displeju s vysokým rozlíšením a uhlopriečkou 60,45 cm (23,8") a prenášať video, zvuk,
údaje cez rozhranie USB a napájanie.1 Je to naozaj také jednoduché.
Znásobte svoju produktivitu
● Zobrazte až o 77 % viac obsahu v úžasných detailoch s rozlíšením Quad HD.2 Rozšírte si obraz, otvárajte viac
okien a zobrazujte obsah z viacerých zariadení naraz pomocou režimu obrazu v obraze a obrazu vedľa obrazu.
V kancelárii vám budú závidieť
● Prekonajte rýchlosť zvuku s integrovaným prémiovým zvukom Bang & Olufsen, s ktorým budú vaše hovory a
videa ako živé, a pútajte pozornosť na všetkých stranách s nádherným dizajnom s minimálnou hrúbkou rámu.
Funkcie
● Vytvorte si elegantnejší pracovný priestor spárovaním displeja s počítačom HP Elite Slice, HP x2 1012, HP
EliteBook Folio, HP Chromebook 13 alebo HP Elite x3, streamujte video na displej a napájajte svoje zariadenia z
displeja pomocou jediného pripojenia USB-C™.
● Urobte láskavosť svojim starším zariadeniam a pripojte ich pomocou rozhraní DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL,
video/audio/HDCP a USB 3.0 na prenos údajov.
● Prispôsobte si obrazovku svojmu štýlu práce so softvérom HP Display Assistant, ktorý umožňuje rozdeliť
obrazovku na viacero častí a pomáha zabrániť krádeži deaktivovaním monitora, ktorý bol odpojený bez
schválenia.
● Pracujte bez obáv s vedomím, že vaša investícia do IT je zabezpečená štandardnou trojročnou obmedzenou
zárukou.
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Tabuľka s technickými údajmi

Farba produktu

Strieb.

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

60,45 cm (23,8")

Typ obrazovky

IPS s podsvietením LED

Aktívna oblasť panela

525,67 x 295,7 mm;

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

300 cd/m²1

Pomer kontrastu

statický kontrast 1000 : 1; dynamický kontrast 5 000 000 : 11

Miera odozvy

5 ms (sivá – sivá)1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

2 560 x 1 440 pri 60 Hz

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

Antireflexný; IPS; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; Ovládanie aktív;
Antistatický; Používateľské ovládacie prvky

Používateľské ovládače

Ponuka; Mínus (-); Ovládanie farieb; Zatvorenie ponuky; Ďalší vstup; Napájanie; Prepnutie hostiteľského portu USB

Vstupný signál

1 port HDMI (s podporou HDCP); 1 port MHL (s podporou HDCP); 1 port DisplayPort™ 1.2 (s podporou HDCP)

Porty a konektory

3 porty USB 2.0 (1 výstupný, 2 vstupné); 1 port USB Type-C™ (dva vstupné a dva výstupné porty [1B + 1C]); 1 zvukový výstup1

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Aktívna oblasť panela: 525,67 x 295,7 mm; Popis spotreby energie: 148 W (maximálne), 40 W (štandardne), 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie
obrazovky: 2 560 x 1 440 pri 60 Hz

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 54,06 x 4,43 x 34,6 cm
x V)
Hmotnosť

5,5 kg
(So stojanom)

Ergonomické vlastnosti

Náklon: -5 až +21°

Multimédiá

Vstup zvuku s integrovanými reproduktormi s výkonom 2 W na kanál; Certifikácia B&O

Osvedčenie a zhoda

CE; CB; MSIP; CoC (Mexiko); ICES; TUV-S; TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietnam); MEPS (Austrália
a Nový Zéland); WEEE; Certifikácia Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7

Okolitý

Sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Nízky obsah halogenidov2

Čo je v krabici

Monitor; Sieťový napájací kábel; Kábel HDMI; Kábel MHL; Kábel USB; Kábel USB Type-C™; Kábel DP; Disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a
ovládače); Softvér HP Display Assistant

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Grafický adaptér HP UHD
USB

Zvýšte svoju produktivitu rozšírením alebo zrkadlením počítača na displeji UHD pomocou grafického adaptéra HP UHD
USB.

Súprava bezpečnostného
zámku pre počítače HP
Business v2

Pomôžte predchádzať neoprávnenej manipulácii so šasi a zabezpečte svoj počítač a monitor v pracovných a verejných
priestoroch pomocou súpravy bezpečnostného zámku pre počítače HP Business v2.

Sada DisplayPort káblov HP

Pripojte konektor DisplayPort k podnikovému stolnému počítaču HP ku konektoru DisplayPort na monitore.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: N2U81AA

Číslo produktu: N3R93AA

Číslo produktu: VN567AA
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Poznámky v krátkych správach
1
2

Až 60 W.
V porovnaní s rozlíšením Full HD.

Technické špecifikácie zrieknutie
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
1
2

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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