Datasheet

HP EliteDisplay S140u 35,56-cm (14-inch) USB
draagbare monitor
Ideaal voor onderweg

Creëer overal waar u wilt een
mobiele werkplek met twee
schermen met de HP EliteDisplay
S140u 14-inch (35,56-cm) USB
draagbare monitor, een
ultra-compact, dun, hoge-resolutie
scherm met een beschermende
klep. Vouw de klep achterwaarts en
sluit de monitor met één
USB-kabel aan, dan heeft u een
tweede scherm voor uw
Windows-tablet of notebook .
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Elegant, stijlvol en handig mee te nemen.
● Het super-compacte, ultra-dunne scherm weegt 1,44 kg en is slechts 1,27 cm dik. De klep fungeert als
verstelbare standaard en beschermt de monitor als u deze bij uw tablet of notebook in uw tas opbergt.1
Verdubbel uw schermruimte.
● Sluit het 1600 x 9002 hoge-resolutie scherm aan op een notebook of tablet1 om overal een tweede scherm te
hebben of om goed voor de dag te komen met de spiegelmodus.
Eenvoudig aan te sluiten.
● Direct gebruiksklaar met één USB-kabel, die ook als voedingskabel fungeert. Vouw de klep achterwaarts en
verbind met een van de USB-poorten3 van uw notebook of tablet1, dan kunt u direct aan het werk.
Pluspunten
● Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar. Kies optionele HP Care Service om de
standaardgarantie aan te vullen of uit te breiden.4
● Ga groener te werk dankzij een scherm met milieuvriendelijke componenten zoals laag-halogeen5 arseenvrij
schermglas en kwikvrij backlight.
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Specificatietabel

Bestelnr.

G8R65AA; G8R65AT

Productkleur

Zwart

Schermformaat (diagonaal)

35,56 cm (14 inch)

Beeldhoek

90° horizontaal; 50° verticaal

Helderheid

200 cd/m²1

Contrastverhouding

400:1 statisch1

Responspercentage

8 ms aan/uit1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

1600 x 900 bij 60 Hz

Ondersteunde resoluties

1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Schermkenmerken

Ontspiegeld; LED-backlight; Instelmogelijkheden op het scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar

Gebruikersinstellingen

Plus ("+"); Min ("-")

Poorten en connectoren

1 USB 3.01

Ingangsspanning

Voedingsstroom via USB

Stroomverbruik

Stroomverbruik - omschrijving: 7 Watt (max), 4 Watt (gem), 0,5 Watt (standby); Schermresolutie: 1600 x 900 bij 60 Hz

Afmetingen zonder standaard 34,58 x 1,35 x 21,71 cm (zonder klep); 34.58 x 1,6 x 22,11 cm (met klep)
(b x d x h)
Gewicht

1,44 kg
(Met klep)

Certificering en
compatibiliteit

CB; CE; FCC; CSA/C-UL/C-ETL-keurmerk; UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL-keurmerk; ICES; S-keurmerk voor Argentinië; Japan VCCI; CCC; Taiwan BSMI; ISO
9241-307; C-Tick; KCC; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; PSB; ISC-keurmerk

Omgeving

Kwikvrij backlit-scherm; Arseenvrij glazen scherm; Laag halogeen2

Uitbreidbare oplossingen

Alle HP notebooks met Windows OS, HP ElitePad 1000

Meegeleverd in de doos

Monitor; USB-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers)

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP Business pc
veiligheidsslot v2-kit

Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in openbare ruimtes met de HP
Business pc veiligheidsslot v2-kit.

Bestelnr.: N3R93AA
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Messaging, voetnoten
Tablet of notebook met Windows besturingssysteem is vereist. Raadpleeg de QuickSpecs voor de exacte compatibiliteitsvereisten.
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Bij aansluiting op een USB 2.0-poort moeten de beide connectoren van de USB "Y"-kabel op twee USB 2.0-poorten worden aangesloten.
4 Moet apart worden aangeschaft. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden
bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden
verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk
vastgelegde rechten.
5 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
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Technische specificaties disclaimers
1
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Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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