Dataark

Bagbelyst HP EliteDisplay E271i-lysdiodeskærm på
27"
Stor skærm, justerbarhed, komfort og IPS-visning med brede
betragtningsvinkler.

En stor skærm, der kan tilpasses
komfort, og IPS i bredvinkel. IPS går
mainstream med HP EliteDisplay
E271i 27" LED-bagbelyst skærm til
erhvervsbrug i en kombination af
en ekstra stor skærm, ekstrabrede
betragtningsvinkler og meget stor
komfort.

Se alt nu.
● Få fantastisk betragtningsvinkel på 178 grader og den flotteste farveintegritet med IPS-teknologi (In-Plane
Switching), hvormed du kan dele skærmen med alle i lokalet.
Knokl løs hele dagen med komfort.
● Brugerdefinerbar vippefunktionalitet, højdejustering og drejning om to akser – den største justeringsmulighed,
der kan fås på en HP-erhvervsskærm – hjælper dig med at finde den rigtige stilling.
● Skærmen opfylder endvidere kravene for TCO Certified Edge, som dækker innovative produkter i toppen af
miljømæssige og ergonomiske design.
Styr din miljøpåvirkning
● Reducer strømforbruget, og vær med til at sænke omkostningerne med et intelligent, energieffektivt design, der
bærer ENERGY STAR®- og EPEAT® Gold3-certificeringerne.
● Skærmens bagbelysning er også uden kviksølv, har komponenter med kun små mængder halogen2, og
skærmglasset er uden arsenik.
Nå længere ud.
● Du får skarpt, klart indhold og video med det høje kontrastforhold og den hurtige svartid. Tilslut nemt enheder
med praktiske VGA-, DVI- og DisplayPort-indgange og en integreret USB-hub.
Mød din skærms nye bedste ven
● Tilpas din arbejdsplads med en skærm, som kan inddeles, og arbejd med dokumenter, regneark og e-mail i
separate områder af skærmbilledet – på samme tid – ved hjælp af HP Display Assistant.
● Se åbne programmer på alle dine tilsluttede skærme med den udvidede værktøjslinje. Undgå tyveri med en
brugerangivet pinkode, der deaktiverer skærmen, hvis den bliver koblet fra en pc uden godkendelse.
Ånd lettet op
● Du får trygheden af at vide, at din it-investering har en begrænset 3-årig standardgaranti. Vælg HP Care
Pack-tjenesterne3, så du kan udvide din beskyttelse ud over standardgarantierne.
Fremhævede funktioner
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Specifikationstabel

Produktnummer

D7Z72AA; D7Z72AS; D7Z72AT

Produktfarve

Sølv

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

68,6 cm (27”)

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk

Responsforhold

7 ms grå til grå

Højde-bredde-forhold

Widescreen (16:9)

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Skærmegenskaber

Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolknapper på skærmen; LED-bagbelysning; IPS-teknologi (In-plane
switching)

Indgangssignal

1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-understøttelse); 1 DisplayPort (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

3 x USB 2.0 (én upstreamport, to downstream)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Strømforbrug: 40 W (maksimalt), 35 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: 1920 x 1080

Mål inklusive stander (B x D x 64,2 x 27,85 x 53,21 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

64,2 x 5,22 x 38,73 cm

Vægt

7,7 kg

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktionalitet: -5 til +30 °; Drejning på 360°; Højde: 150 mm; Rotation: 90 °

Certificering og
overensstemmelser

TCO Certified Edge; CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL, klasse 1; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwan BSMI

Miljøansvar

Skærmglas uden arsenik; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav halogen; TCO-certificeret kant

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Energy Star®-mærket

Kassens indhold

Bagbelyst HP EliteDisplay E271i-skærm på 27"; VGA-kabel; DisplayPort-kabel; USB-kabel: Netledning; Trykt dokumentation og cd; HP
DisplayAssistant-software

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Dual Output
USB-grafikadapter

Øg antallet af skærme og produktiviteten med en konfiguration med to skærme vha. HP's USB-grafikadapter med
dobbeltudgang, som har DVI-I- og DisplayPort-udgange til høje opløsninger via en enkelt USB 3.0 B-forbindelse til pc'en.

HP Quick Release-beslag

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: C5U89AA

Produktnummer: EM870AA

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder
stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP DisplayPort-kabelkit

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

5 års service på stedet
næste hverdag

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: VN567AA

Produktnummer: U7935E
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Fodnoter
EPEAT® Gold, hvor HP registrerer kommercielle skærmprodukter. Se registreringsstatussen i dit land på www.epeat.net.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.
Serviceniveauer og svartider for HP Care Pack-tjenesterne afhænger af din geografiske placering. Servicen begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Se flere oplysninger
på www.hp.com/go/cpc.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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