Podatkovni list

Monitor HP EliteDisplay S240uj z diagonalo 60,45 cm
(23,8 palca) s priključkom USB-C in funkcijo
brezžičnega polnjenja
Je brezžičen, zmogljiv, čudovit in zveni enkratno. Do zdaj niste izkusili še
nič podobnega.

Z monitorjem HP EliteDisplay
S240uj, HP-jevim prvim zaslonom
s povsem vgrajeno funkcijo
brezžičnega polnjenja in HP-jevim
prvim s priključkom USB-C™,
odpotujte v delovni prostor
prihodnosti. Predstavlja vrhunski
zvok Bang & Olufsen, ločljivost
QHD in izjemen videz z vseh strani,
saj potrebuje samo dva kabla.

Napolnite baterije in se spopadite z zahtevami delovnega dne … in noči
● Telefon ali tablični računalnik preprosto postavite na podstavek HP-jevega prvega zaslona s povsem vgrajeno
funkcijo brezžičnega polnjenja, da ga boste napolnili kar med delom in poskrbeli, da bo ob koncu dneva
pripravljen takrat kot vi. Kabli niso potrebni.
Odpravite nered s priključkom USB-C™
● Na novo postavite »pravilo urejene mize«. Z enim kablom USB-C™ lahko priključite osebni računalnik, prenosnik,
tablični računalnik ali telefon v zaslon z visoko ločljivostjo in diagonalo 60,45 cm (23,8 palca), da omogočite
video, zvok, podatke USB in napajanje.1 V resnici je tako preprosto.
Povečajte svojo storilnost
● Na zaslonu z ločljivostjo Quad HD2 lahko vidite do 77 % več izjemnih podrobnosti. V načinu »slika v sliki« ali »slika
poleg slike« lahko sočasno razširite prikaz, odprete več oken in prikažete vsebino iz več naprav.
Pripravite se na zavist v pisarni
● Prebijte zvočni zid z vgrajenim vrhunskim zvokom Bang & Olufsen, zaradi katerega bodo klici in videoposnetki
izstopali, in s čudovitim oblikovanjem z izjemno majhnimi robovi pritegnite vsesplošno pozornost.
Posebnosti
● S povezavo zaslona z računalnikom HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook Folio, HP Chromebook 13 ali HP Elite
x3 poenostavite svoj delovni prostor in z eno samo povezavo USB-C™ pošiljajte videoposnetke na zaslon in si
zagotovite napajanje prek njega.
● S priključkom DisplayPort™ 1.2, priključkom HDMI/MHL, priključkom za video/zvok/HDCP in priključkom USB 3.0
za podatke pokažite ljubezen do svojih starih šolskih naprav.
● Prilagodite zaslon svojemu načinu dela s programsko opremo HP Display Assistant, ki omogoča razdelitev
zaslona, z deaktiviranjem monitorja, ki je izključen brez odobritve, pa pomaga tudi preprečevati krajo.
● Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo.
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Monitor HP EliteDisplay S240uj z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) s priključkom USB-C in
funkcijo brezžičnega polnjenja
Tabela specifikacij

Barva izdelka

Srebrna

Velikost zaslona (diagonala)

60,45 cm (23,8 palca)

Vrsta prikaza

Zaslon IPS z osvetlitvijo LED od zadaj

Aktivno območje plošče

525,67 x 295,7 mm;

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

300 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 11

Razmerje odzivov

5 ms iz sive v sivo1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

2560 x 1440 pri 60 Hz

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljiv;
Asset Control; zaščita proti statični elektriki; uporabniški kontrolniki

Nadzor uporabnika

Meni; minus (»–«); nadzor barv; izhod; naslednji vhod; vklop/izklop; zamenjava gostitelja USB

Vhodni signal

1 priključek HDMI (s podporo za HDCP); 1 priključek MHL (s podporo za HDCP); 1 priključek DisplayPort™ 1.2 (s podporo za HDCP)

Vrata in priključki

3 priključki USB 3.0 (eden za priklop v napravo, dva za priklop v računalnik); 1 priključek USB Type-C™ (dva za priklop v računalnik in dva za priklop v
napravo [1B + 1C]); 1 izhod za zvok1

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Aktivno območje plošče: 525,67 x 295,7 mm; Poraba energije – opis: 148 W (največ), 40 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona:
2560 x 1440 pri 60 Hz

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

5,5 kg
(S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: -5 do +21°

Večpredstavnost

Vhod za zvok z vgrajenimi 2-vatnimi zvočniki za posamezen kanal; potrdilo B&O

Certifikat in skladnost

CE; CB; MSIP; CoC (Mehika); ICES; TUV-S; TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietnam); MEPS (Avstralija,
Nova Zelandija); WEEE; Microsoftovo potrdilo WHQL za Win-10, Win-8, Win-7

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi2

Vsebina škatle

Monitor; električni kabel; kabel HDMI; kabel MHL; kabel USB; kabel USB Type-C™; kabel DP; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike);
programska oprema HP Display Assistant

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Grafična kartica HP UHD USB

Z razširitvijo ali zrcaljenjem namizja na zaslon UHD z grafičnim vmesnikom HP UHD USB povečajte storilnost.

Komplet varnostne
ključavnice za poslovne
računalnike HP v2

Pomagajte preprečiti posege v ohišje in zaščitite računalnik in zaslon na delovnih mestih in javnih prostorih s kompletom
varnostne ključavnice za HP-jeve poslovne računalnike v2.

Komplet kablov HP
DisplayPort

Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem računalniku HP v priključek DisplayPort na monitorju.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: N2U81AA

Številka izdelka: N3R93AA

Številka izdelka: VN567AA
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Opombe k sporočilom
1
2

Do 60 vatov.
V primerjavi s polno visoko ločljivostjo.

Tehnične specifikacije zanikanja
1
2

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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