Taulukot

LED-taustavalaistu 27 tuuman HP EliteDisplay E271i
-näyttö
Valtava ruutu, mukauttamisen mukavuutta ja IPS-tekniikkaa
laajakulmassa.

Valtava ruutu, mukauttamisen
mukavuutta ja laajakulmainen
IPS-näyttö. IPS-tekniikka siirtyy
valtavirtaan LED-taustavalaistun,
68,6 cm:n (27 tuuman) HP
EliteDisplay E271i -näytön myötä.
Yritysluokan näytössä yhdistyy
suuri koko, erittäin laaja
katselukulma ja poikkeuksellinen
käyttömukavuus.

Nyt näet kaiken.
● IPS-tekniikka mahdollistaa upean 178 asteen laajuisen katselukulman ja esittää värit oikein, joten voit jakaa
näyttösi kaikkien huoneessa olijoiden kesken.
Työskentelymukavuutta koko pitkän päivän.
● HP:n vapaimmin säädettävässä yritysnäytössä on kallistus pystysuunnassa, korkeudensäätö, sivuttaiskierto ja
kuvankiertoasetukset, jotka auttavat sinua ottamaan mukavan asennon.
● Näyttö on myös saanut innovatiivisille tuotteille myönnettävän TCO Certified Edge -hyväksynnän johtavasta
ympäristöystävällisestä ja ergonomisesta jalustasuunnittelusta.
Hallitse ympäristövaikutuksiasi.
● Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kulujasi käyttämällä älykästä, energiaa säästävää näyttöä, joka täyttää
ENERGY STAR® -vaatimukset ja on EPEAT® Gold -rekisteröity.1
● Lisäksi näytön taustavalaistuksessa ei käytetä elohopeaa, näytön osat ovat vähähalogeenisia2 ja näytön lasi ei
sisällä arseenia.
Paranna näkymiäsi.
● Suuri kontrastisuhde ja nopea vasteaika takaavat kirkkaat ja selkeät kuvat ja videokuvan. Voit liittää helposti
laitteita kätevien VGA-, DVI- ja DisplayPort-tuloliitäntöjen sekä kiinteän USB-keskittimen kautta.
Tässä tulee näyttösi paras ystävä.
● HP Display Assistant -ohjelmistolla voit osioida näyttöruudun haluamasi kokoisiksi ikkunoiksi, jolloin voit
työskennellä yhtä aikaa asiakirjojen, laskentataulukkojen ja sähköpostiviestien parissa.
● Laajennetun työkalupalkin avulla voit tarkastella kaikilla liitetyillä näytöillä avoinna olevia sovelluksia.
Käyttäjäkohtainen PIN-tunnus ehkäisee varkauksia, sillä näyttö sammuu, jos se irrotetaan tietokoneesta luvatta.
Nyt voit huoahtaa helpotuksesta.
● Voit luottaa IT-investointiasi tukevaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit myös valita HP Care Pack
-palveluvalikoimasta3 tukipaketin, joka on laajempi kuin vakiotakuut.
Ominaisuudet
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

D7Z72AA; D7Z72AS; D7Z72AT

Tuotteen väri

Hopea

Näytön koko (lävistäjä)

68,6 cm (27”)

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen

Vasteaikasuhde

7 ms (harmaa–harmaa)

Kuvasuhde

Laajakuva (16:9)

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Näytön ominaisuudet

Plug and Play; Häikäisynesto; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; Säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; Vaihto tasossa

Sisääntulosignaali

1 VGA; 1 DVI-D (HDCP-tuki) 1 DisplayPort (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

3 USB 2.0 -porttia (yksi ylöspäin, kaksi alaspäin)

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Virrankulutuksen kuvaus: 40 W (enintään), 35 W (normaali), 0,5 W (valmiustilassa); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 080

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

64,2×27,85×53,21 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 64,2×5,22×38,73 cm
(l × s × k)
Paino

7,7 kg

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: −5° – +30°; kääntökulma 360°; korkeus: 150 mm; kallistuskierto: 90°

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

TCO Certified Edge -hyväksytty CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; CCC; CEL, luokka 1; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Taiwan)

Ympäristö

arseeniton näytön lasi; elohopeaton näytön taustavalaistus; vähähalogeeninen; TCO Certified Edge -hyväksyntä

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

Energy Star® -hyväksytty

Pakkauksen sisältö

LED-taustavalaistu 68,6 cm:n (27 tuuman) HP EliteDisplay E271i -näyttö; VGA-johto; DisplayPort-johto; USB-johto; virtajohto; painettu dokumentaatio ja
CD-levy; HP DisplayAssistant -ohjelmisto

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Dual Output USB
-grafiikkasovitin

Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä
yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

HP Quick Release -kiinnike

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: C5U89AA

Tuotenumero: EM870AA

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden
äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP DisplayPort -kaapelisarja

Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan
päällä seuraavana arkipäivänä.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: VN567AA

Tuotenumero: U7935E
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Viestin alaviitteet
1
2
3

EPEAT® Gold maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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