
Datasheet

HP EliteDisplay S231d 58,4-cm (23-inch) IPS LED BLU
notebook dockingmonitor

De ideale dockingoplossing voor uw notebook – aansluiten, verbinding
maken, aan de slag

Creëer een instant werkruimte met
deze 58,4-cm (23-inch) IPS
LED-backlit notebook
dockingmonitor. Met één
USB-kabelverbinding van uw
notebook naar uw monitor is alles
wat u voor uw werk nodig heeft
toegankelijk. Laad de batterij van
de HP notebook op en voorzie de
HP notebook van stroom via de
zwakstroomkabel van het scherm.1

Full HD2 IPS is slechts het begin.
● Dit grote 58,4-cm (23-inch) diagonale Full-HD 2 IPS-scherm biedt tal van extra's – het is uw gateway naar een
gestroomlijnde, persoonlijke werkruimte met zelf-gekozen, vooraf opgestelde en aangesloten randapparatuur.

Aansluiten en opladen.
● Verhoog de productiviteit en verlaag de kosten met een scherm dat als grootformaat monitor én als
poortreplicator fungeert – één apparaat dat verbinding maakt met het netwerk, extra poorten bevat en de HP
notebook oplaadt.1

Doeméérmet een beperkt budget.
● Bespaar tijd en reiskosten en houd de communicatielijnen open met een geïntegreerde 720p HD2-webcam, twee
microfoons en software voor virtuele conferenties waarmee u overal en altijd comfortabel op uw werkplek kunt
vergaderen.3

Pluspunten
● Maak van uw bureau een efficiënte werkplek met een scherm dat via één handige USB 3.0-kabel verbinding
maakt met het netwerk en uw randapparaten. HP Smart AC-technologie voorziet uw HP notebook van stroom en
laadt hem op.1

● Geen detail gaat verloren dankzij de 1920 x 1080 Full-HD resolutie2 en IPS met brede inkijkhoeken. De 250
cd/m2 helderheid, 1000 :1 contrastratio, 5 M :1 dynamische contrastratio en 8-ms responstijd zorgen voor een
scherpe, duidelijke weergave.4

● Werk prettiger op de HP business monitor met de meeste instelmogelijkheden: aanpasbare instellingen voor
kantelen, hoogte, draaien en roteren.

● Een reeks ingangen op het scherm, waaronder DisplayPort 1.2, VGA, twee USB 3.0- en twee USB 2.0-poorten
bieden uitgebreide connectiviteit. Dankzij de RJ-45-poort bent u snel op het netwerk.5

● Maak snel verbinding en werk samen via virtuele communicatie, zoals Microsoft Lync. Het professionele scherm
met geïntegreerde webcam, luidsprekers en twee microfoons is altijd gebruiksklaar.3

● Ga groener te werk dankzij een schermmet milieuvriendelijke componenten zoals laag-halogeen6 arseenvrij
schermglas en kwikvrij backlight.

● 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.7
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HP EliteDisplay S231d 58,4-cm (23-inch) IPS LED BLU notebook dockingmonitor
Specificatietabel

Bestelnr. F3J72AA; F3J72AT

Productkleur Zwart

Schermformaat (diagonaal) 58,4 cm (23 inch)

Beeldhoek 178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid 250 cd/m²1

Contrastverhouding 1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch1

Responspercentage 7 ms grijs naar grijs1

Aspectratio 16:9

Standaardresolutie 1920 x 1080

Ondersteunde resoluties 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Schermkenmerken Plug-en-play; Ontspiegeld; Programmeerbaar door de gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op het scherm; LED-backlight; Oriëntatie roteren;
In-plane switching

Invoersignaal 1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (met HDCP-ondersteuning)

Poorten en connectoren 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 audio

Ingangsspanning Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik Stroomverbruik - omschrijving: 60 Watt (maximaal); 38 Watt (gem); 2,2 Watt (standby) (scherm); Schermresolutie: 1920 x 1080

Afmetingenmet standaard (b
x d x h)

54,4 x 24,24 x 46,99 cm

Afmetingen zonder standaard
(b x d x h)

54,4 x 5,1 x 32,9 cm

Gewicht 6,12 kg

Ergonomische kenmerken Kantelen: -5 tot +30°; Draaien: 360°; Hoogte: 0-150 mm

Certificering en
compatibiliteit

CB; CE; TÜV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-merk; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-Standy; KC; CECP

Omgeving Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogeen2

Meegeleverd in de doos Monitor; Externe voedingsmodule (150 Watt); USB-kabel; Zwakstroomkabel; VGA-kabel; DisplayPort-kabel; Dongel-kabel voor zwakstroomconnector en
rubberen ring; Rubberen afdekkapje voor webcam; Gedrukte documentatie en cd; HP Display Assistant-software; Extra signaalkabels (op geselecteerde
modellen, meegeleverde kabels variëren per land)

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 enkele monitorarm De HP arm voor één monitor is het perfecte accessoire voor uw werkomgeving. De elegante, gestroomlijnde HP arm voor
één monitor voegt zich naar uw manier van werken.
Bestelnr.: BT861AA

HP USB grafische adapter
met twee uitgangen

Vergroot de totale schermruimte en verhoog de productiviteit met twee monitoren dankzij de HP USB grafische adapter
met twee uitgangen, DVI-I en DisplayPort, om schermen in hoge resolutie aan te sturen via één USB 3.0-verbinding naar
uw pc.
Bestelnr.: C5U89AA

HP Quick Release-beugel Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en
andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte
optimaal te benutten.
Bestelnr.: EM870AA

HP Integrated Work Center 3
voor small form factor

Benut de ruimte op uw werkplek optimaal met het HP Integrated Work Center voor small form factors v3. Creëer een
alles-in-een oplossing door een small form factor of workstation aan te sluiten op een LED-monitor tot 61 cm (24 inch)
diagonaal.1

Bestelnr.: F2P06AA

HP LCD luidsprekerbalk Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief
luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.
Bestelnr.: NQ576AA

5 jaar onsite op de volgende
werkdag

HP Care Pack: 5 jaar onsite op de volgende werkdag
Bestelnr.: U7935E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions
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Messaging, voetnoten
1 Zowel de USB-downstreamkabel als de zwakstroomkabel van de monitor naar de HP notebook moeten aangesloten zijn.
2 High-definition content is vereist.
3 Internetservice is vereist en moet apart worden aangeschaft.
4 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
5 De Ethernet-kabel moet aangesloten zijn op de monitor om verbinding te maken met het netwerk.
6 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
7 Afzonderlijk verkrijgbaar. Looptijd van standaardgarantie varieert per regio. HP Care Pack Services worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie.
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.

Technische specificaties disclaimers
1 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
2 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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