Datasheet

HP EliteDisplay E271i 68,6-cm (27-inch) LED-backlit
monitor
Een extra groot, verstelbaar IPS-scherm met brede inkijkhoeken.

Een extra groot verstelbaar
IPS-scherm met brede
inkijkhoeken. IPS wordt
mainstream met de HP EliteDisplay
E271i 68,6-cm (27-inch)
LED-backlit monitor, een topklasse
combinatie van een extra groot
scherm, extra brede inkijkhoeken
en een uitzonderlijk
gebruikscomfort.

Nu ziet u echt alles.
● In-Plane Switching (IPS)-technologie biedt inkijkhoeken van 178 graden en een verbluffende kleurechtheid in een
scherm dat u met alle aanwezigen kunt delen.
Lever de hele dag toppresataties.
● U werkt prettiger dankzij kantel-, hoogte-, draai- en rotatie-instellingen – de HP business monitor met de
meeste instelmogelijkheden.
● De monitor voldoet aan de TCO Edge-certificeringsvereisten voor innovatieve producten die zich ook op milieuen ergonomisch gebied onderscheiden.
Beperk uw milieu-impact.
● Reduceer het stroomverbruik en bezuinig op de energiekosten met een intelligent, energie-efficiënt apparaat dat
ENERGY STAR®-gekwalificeerd en EPEAT® Gold-geregistreerd is.1
● De monitor heeft een kwikvrij backlit-scherm, laag-halogeen componenten2 en arseenvrij schermglas.
Verbreed uw blikveld.
● De hoge contrastratio en de snelle responstijd zorgen voor scherpe, heldere content en video. Handige VGA-,
DVI- en DisplayPort-ingangen en een geïntegreerde USB-hub om gemakkelijk apparaten aan te sluiten.
Maak kennis met de beste vriend van uw monitor.
● Creëer met de HP Display Assistant software een werkgebied met aanpasbare vensters, om tegelijkertijd in
meerdere vensters aan verschillende documenten, spreadsheets en e-mail te werken.
● Bekijk geopende applicaties op alle aangesloten schermen met de uitgebreide werkbalk. Ga diefstal tegen met
een aanpasbare PIN-code, die ervoor zorgt dat de monitor wordt uitgeschakeld als deze zonder toestemming
van de pc wordt losgekoppeld.
Een gerust gevoel.
● Uw IT-investering wordt ondersteund door 3 jaar standaard garantie. Kies optionele HP Care Pack Services3 om
de standaardgarantie aan te vullen of uit te breiden.
Pluspunten
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HP EliteDisplay E271i 68,6-cm (27-inch) LED-backlit monitor
Specificatietabel

Bestelnr.

D7Z72AA; D7Z72AS; D7Z72AT

Productkleur

Zilver

Schermformaat (diagonaal)

68,6 cm (27 inch)

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

250 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch

Responspercentage

7 ms grijs naar grijs

Aspectratio

Breedbeeld (16:9)

Standaardresolutie

1920 x 1080

Schermkenmerken

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

Invoersignaal

1 VGA; 1 DVI-D (met HDCP-ondersteuning); 1 DisplayPort ( met HDCP-ondersteuning)

Poorten en connectoren

3 USB 2.0 (één upstream, twee downstream)

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Stroomverbruik - omschrijving: 40 Watt (max), 35 Watt (gem), 0,5 Watt (standby); Schermresolutie: 1920 x 1080

Afmetingen met standaard (b 64,2 x 27,85 x 53,21 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 64,2 x 5,22 x 38,73 cm
(b x d x h)
Gewicht

7,7 kg

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +30°; Draaien: 360°; Hoogte: 150 mm; Roteren: 90°

Certificering en
compatibiliteit

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

Omgeving

Arseenvrij glazen scherm; Kwikvrij backlit-scherm; Laag halogeen; TCO-gecertificeerde Edge

Zuinig energieverbruik

Energy Star®-gekwalificeerd

Inhoud van de doos

HP EliteDisplay E271i 68,6-cm (27-inch) LED-backlit monitor; VGA-kabel; DisplayPort-kabel; USB-kabel; Netsnoer; Gedrukte documentatie en cd; HP
DisplayAssistant software

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

Datasheet

HP EliteDisplay E271i 68,6-cm (27-inch) LED-backlit monitor
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
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 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

HP DisplayPort kabelkit

Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op een DisplayPort-connector op een
monitor.

Bestelnr.: VN567AA

5 jaar onsite op de volgende
werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

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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HP EliteDisplay E271i 68,6-cm (27-inch) LED-backlit monitor
Messaging, voetnoten
EPEAT® Gold, waar HP commerciële schermproducten registreert. Kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk op
www.hp.com/go/cpc voor meer informatie.
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Meer informatie op
www.hp.eu/monitors

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