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HP EliteDisplay S14 14-inch (35,56-cm) draagbaar
display

Vergroot moeiteloos uw perspectief

Maak overal waar u werkt gebruik
van twee displays – alleen, in een
groep of bij klanten – met de HP
EliteDisplay S14 USB draagbare
monitor, HP's eerste draagbare
35,56-cm (14-inch)
USB-C™-display. Vouw de hoes
naar achteren, zet het scherm
rechtop en verbind uw apparaat
met slechts één USB-C™-kabel.1

Perfect draagbaar
● Maximaliseer uw productiviteit en maak uw werk eenvoudiger met een Full HD display van 1 kg en nog geen 9

mm dik, waardoor u het in uw draagtas naast uw device kunt stoppen zonder teveel gewicht mee te hoeven
zeulen.

Handige USB-C™
● Ga snel van start met slechts één USB-C™-kabel2 waarmee u video's kunt overdragen en die de voeding van uw

notebook of tablet gebruikt, waardoor u geen voedingskabel nodig hebt.

Uw instellingen aanpassen
● Verander de helderheid, het contrast en de responstijd, activeer de HP Low Blue Light modus om blauw licht te

filteren en maak het kleurenspectrum op het display warmer en comfortabeler voor uw ogen, allemaal vanaf het
intuïtieve OSD.

Pluspunten
● Vouw de prachtige hoes naar achteren om het 35,56-cm (14-inch) glazen IPS-scherm van HP's eerste draagbare

Full HD display te onthullen. Het display heeft een resolutie van 1920 x 1080, een hoogte-breedteverhouding
van 16:9 en een snelle responstijd van 5 ms – ideaal voor als u alleen of met een groep van het scherm
gebruikmaakt.2

● Maak gebruik van een display die qua stijl de norm stelt en met een uiterlijk die perfect bij HP pc's past. De
gladde, makkelijk te dragen hoes beschermt het display wanneer u op reis bent en kunt u gebruiken als
standaard wanneer u aan een bureau of tafel werkt.

● Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar. Kies eventueel voor een HP Care service om
de garantie uit te breiden.3
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Specificatietabel

Bestelnr. 3HX46AA, 3HX46AT, 3HX46AS

Productkleur Ebony Black

Schermformaat (diagonaal) 35,56 cm (14 inch)

Type scherm IPS met led-backlight

Actief schermoppervlak 30,93 x 17,39 cm;

Beeldhoek 178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid 200 cd/m²1

Contrastverhouding 5000000:1 dynamisch; 700:1 statisch1

Responspercentage 5 ms grijs naar grijs1

Aspectratio 16:9

Standaardresolutie FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

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

Schermkenmerken Ontspiegeld; In-plane switching; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar

Gebruikersinstellingen Helderheid; Kleurinstelling; Contrast; Afsluiten; Informatie; Taal; Beheer; Menu; OK; Aan-uit; Minus; Plus; Voedingsinstelling; Ingangssignaal; Menuregeling

Poorten en connectoren 1 USB Type-C™3

Stroomverbruik Actief schermoppervlak: 30,93 x 17,39 cm; Stroomverbruik - omschrijving: 15 W (maximum), 5 W (gemiddeld), 0,3 W (standby); Schermresolutie: FHD
(1920 x 1080 bij 60 Hz)

Afmetingen zonder standaard
(b x d x h)

32,78 x 0,86 x 20,95 cm

Gewicht 1 kg (Zonder voet.)

Certificering en compatibiliteit Australië MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8 en
Windows 7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (NA); TÜV-S; UL/CSA; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC

Milieu Arseenvrij schermglas; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm2

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver4

Inhoud van de doos Documentatie; USB Type- C™-kabel

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 5 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
standaardmonitor

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite HW ondersteuning op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U7935E
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Messaging, voetnoten
1 Het verbonden apparaat heeft 5 V op 3 A nodig voor 15 W voeding voor het display. Het bekijken van video's via een USB-C™-verbinding vereist een apparaat met een USB-C™ DisplayPort™ Alt-Mode of Thunderbolt™.
2 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
3 HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de aanschafdatum 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 servicevoorwaarden, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of
getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP servicevoorwaarden 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.
3 Vereist USB-C™ DisplayPort™ Alt of Thunderbolt™.
4 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie http://www.epeat.net voor de registratiestatus per land. Zoek in de HP winkel met externe opties naar zonne-energieaccessoires op
http://www.hp.com/go/options

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