Adatlap

HP EliteDisplay E271i 27 hüvelykes LED-es hátsó
megvilágítású monitor
Hatalmas, kényelmesen állítható, nagy látószögű IPS képernyő.

Hatalmas képernyő, testre
szabható kényelem és nagy
látószögű IPS. Az IPS a
mindennapok része lesz a HP
EliteDisplay E271i 68,6 cm-es (27
hüvelykes) LED-es hátsó
megvilágítású monitorral, amely a
kivételesen nagy képernyő, a
rendkívül széles betekintési szög
és a kiemelkedő kényelem első
osztályú ötvözete.

Mostantól mindent láthat.
● 178 fokos betekintési szöget és lenyűgöző színeket élvezhet az IPS-technológia révén, amelynek segítségével
mindenkivel megoszthatja az adott helyiségben a képernyőt.
Kényelmesen dolgozhat egész nap.
● Beállítható dőlésszög, magasság-beállítás, vízszintes és függőleges forgatási beállítások—a legjobban állítható
HP üzleti kijelzőmodellel megtalálhatja a tökéletes pozíciót.
● A kijelző emellett megfelel a TCO Certified Edge olyan innovatív termékekre vonatkozó követelményeinek,
amelyek a környezetvédelmi és ergonomikus állványtervezés élvonalába tartoznak.
A környezetterhelés csökkentése.
● Csökkentheti az áramfogyasztást és a költségeket az intelligens, energiahatékony, ENERGY STAR® és EPEAT®
Gold tanúsítvánnyal rendelkező kivitelezés révén.1
● A kijelző higanymentes háttérvilágítással, alacsony halogéntartalmú részegységekkel2 és arzénmentes
kijelzőüveggel rendelkezik.
Még jobb kép.
● Éles, tiszta tartalmat és filmeket élvezhet a nagy kontrasztaránynak és a gyors válaszidőnek köszönhetően.
Egyszerűen csatlakoztatható az eszközökhöz a kézre eső VGA-, DVI- és DisplayPort-csatlakozókkal és az
integrált USB-elosztóval.
Ismerkedjen meg monitorának új legjobb barátjával.
● Az átméretezhető képernyőrészekkel személyre szabhatja munkahelyét, és egyszerre dolgozhat
dokumentumokon, táblázatokon és e-maileken a képernyő elkülönülő részein a HP Display Assistant
szoftvernek köszönhetően.
● A bővített eszköztárban a csatlakoztatott kijelzőkön megnyitott összes alkalmazást megtekintheti. Csökkentheti
a lopás veszélyét a felhasználó által megadott PIN-kóddal, amely inaktiválja a monitort, ha jóváhagyás nélkül
választják le a számítógépről.
Nem kell aggódnia.
● Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését szabványos, 3 éves korlátozott jótállás támogatja. A külön
megvásárolható HP Care Pack szolgáltatások3 igénybe vételével a normál jótállás által biztosított védelmet
további lehetőségekkel bővítheti.
Szolgáltatások
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HP EliteDisplay E271i 27 hüvelykes LED-es hátsó megvilágítású monitor
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

D7Z72AA; D7Z72AS; D7Z72AT

Termékszín

Ezüst

Képernyőméret (átlós)

68,6 cm (27")

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

250 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus

Válaszarány

7 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Oldalarány

Széles képernyős (16:9)

Natív felbontás

1920 x 1080

Megjelenítési jellemzők

Plug and Play; Csillogásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; LED-es háttérvilágítás; Képsíkváltás

Bemeneti jel

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

Portok és csatlakozók

3 USB 2.0 (egy feltöltési, kettő letöltési)

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Energiafogyasztási adatok: 40 W (maximális), 35 W (jellemző) 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1920 x 1080

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

64,2 x 27,85 x 53,21 cm

Méretek állvány nélkül (Szé x 64,2 x 5,22 x 38,73 cm
Mé x Ma)
Súly

7,7 kg

Ergonómiai tulajdonságok

Dönthetőség: –5 és +30° között; 360°-os forgathatóság; Magasság: 150 mm; Tengelyforgatás: 90°

Tanúsítvány és megfelelőség TCO minősítésű EDGE; CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL 1. osztály; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; Tajvan – BSMI
Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú; TCO minősítésű EDGE

Energiahatékonysági
megfelelés

Energy Star® minősítés

A doboz tartalma

HP EliteDisplay E271i 68,6 cm-es (27 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor; VGA-kábel; DisplayPort-kábel; USB-kábel; Váltóáramú kábel;
Nyomtatott dokumentáció és CD; HP DisplayAssistant szoftver

Jótállás

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP EliteDisplay E271i 27 hüvelykes LED-es hátsó megvilágítású monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP kettős kimenetű USB
grafikus adapter

Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s
grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0
B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.

Termékszám: C5U89AA

HP gyorsrögzítő keret

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő
sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP DisplayPort kábelkészlet

A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort csatlakozójába köthető.

5 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást
nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: VN567AA

Termékszám: U7935E
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HP EliteDisplay E271i 27 hüvelykes LED-es hátsó megvilágítású monitor
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
EPEAT® Gold, ahol a HP kereskedelmi kijelző termékeket regisztrál. Országa regisztrációs állapotát a www.epeat.net webhelyen tekintheti meg.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.
A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidői a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra megszorítások és korlátozások
érvényesek. További részletekért látogasson el a www.hp.com/go/cpc webhelyre.
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További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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