Folha de Dados

Monitor com retroiluminação LED HP EliteDisplay
E271i de 27 polegadas
Ecrã de grandes dimensões, ajustável para maior conforto e tecnologia
IPS para um grande ângulo de visualização

Ecrã de grandes dimensões,
conforto personalizável e
tecnologia IPS de grande ângulo. A
tecnologia IPS destaca-se com o
monitor HP EliteDisplay E271i de
68,6 cm (27 pol.) com
retroiluminação LED - uma
combinação de nível empresarial
de um ecrã de grandes dimensões,
ângulos ainda mais alargados e um
conforto extraordinário.

Veja tudo.
● Obtenha ângulos de visualização de 178 graus e uma integridade de cor fantástica através da tecnologia
In-Plane Switching (IPS), que lhe permite partilhar o seu ecrã com toda a gente presente na sala.
O seu dia será produtivo e confortável.
● A maior ajustabilidade disponível num ecrã empresarial da HP, incluindo inclinação personalizável, ajuste de
altura, definições de rotação e eixo, ajuda-o a encontrar o ponto ideal.
● O monitor cumpre também os requisitos da certificação TCO Edge para produtos inovadores com design
sustentável e ergonómico.
Controle o seu impacto ambiental.
● Reduza o consumo de energia e ajude a diminuir os seus custos com um design inteligente e que permite um
consumo de energia eficiente, com as certificações ENERGY STAR®, EPEAT® Gold e TCO.1
● O monitor inclui ainda retroiluminação sem mercúrio, componentes com baixo halogéneo, 2 e vidro de ecrã sem
arsénico.
Visualização melhorada.
● Obtenha conteúdos e vídeos mais claros e nítidos através da razão de contraste elevada e do tempo de resposta
rápido. Ligue dispositivos facilmente com as entradas VGA, DVI e DisplayPort convenientes e um hub USB
integrado.
Conheça o novo melhor amigo do seu monitor.
● Personalize a sua área de trabalho com partições de ecrã redimensionáveis e trabalhe em documentos, folhas
de cálculo e email em áreas separadas no ecrã, ao mesmo tempo, como o Software HP Display Assistant.
● Visualize as aplicações abertas em todos os ecrãs ligados com a barra de ferramentas alargada. Evite o roubo
com um PIN designado pelo utilizador que desativa o monitor se este for desligado a partir de um PC sem
aprovação.
Respire de alívio.
● Pode ter a certeza de que o seu investimento de TI é apoiado por uma garantia limitada padrão de três anos.
Escolha serviços HP Care Pack opcionais3 para alargar a sua proteção para além das garantias padrão.
Características
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Tabela de especificações

Número de produto

D7Z72AA; D7Z72AS; D7Z72AT

Cor do Produto

Prateado

Dimensão do ecrã (diagonal)

68,6 cm (27 pol.)

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

250 cd/m²

Relação de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico

Razão de resposta

7 ms cinzento para cinzento

Proporção

Panorâmico (16:9)

Resolução nativa

1920 x 1080

Características do ecrã

Plug and Play; Antirreflexo; Programável pelo utilizador; Seleção de idioma; Controlos no ecrã; Retroiluminação LED; In plane switching

Sinal de entrada

1 VGA; 1 DVI-D (com suporte HDCP); 1 DisplayPort (com suporte HDCP)

Portas e Ligações

3 USB 2.0 (uma upstream, duas downstream)

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Descrição do Consumo de Energia: 40 W (máximo), 35 W (típico), 0,5 W (em espera); Resolução do ecrã: 1920 x 1080

Dimensões com suporte (L x P 64,2 x 27,85 x 53,21 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 64,2 x 5,22 x 38,73 cm
x A)
Peso

7,7 kg

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: -5° a +30°; Rotação 360°; Altura: 150 mm; Rotação em pivô: 90°
Certificação de conformidade Certificação TCO Edge; CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL Grau 1; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI Taiwan
Ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Ecrã retroiluminado sem mercúrio; Baixo halogéneo; Certificação TCO Edge

Conformidade com standards Qualificação Energy Star®
de eficiência energética
Conteúdo da embalagem

Monitor HP EliteDisplay E271i de 68,6 cm (27 pol.) com retroiluminação LED; Cabo VGA; Cabo DisplayPort; Cabo USB; Cabo de alimentação CA;
Documentação impressa e CD; Software HP Display Assistant

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador gráfico de saída
dupla USB HP

Aumente o tamanho e a produtividade do ecrã com uma configuração de dois monitores com o Adaptador gráfico de
duas saídas USB HP, apresentando saídas DVI-I e DisplayPort para comandar ecrãs com resoluções mais elevadas através
de uma só ligação USB 3.0 B ao seu PC.

Número de produto: C5U89AA

Suporte HP Quick Release

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA,
Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de
trabalho.

Número de produto: EM870AA

Speaker Bar LCD HP

Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar funções de apoio multimédia completas,
incluindo colunas estéreo com amplitude sonora total e uma tomada externa para auscultadores.

Número de produto: NQ576AA

Kit de Cabo DisplayPort HP

Liga um conector de porta de visualização de um computador Desktop Business HP a um conector de porta de
visualização de um monitor.

Número de produto: VN567AA

5 anos, dia útil seguinte, no
local

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Obtenha 5 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, prestado por
um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema de forma remota.

Número de produto: U7935E
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Rodapés com mensagens
EPEAT® Gold em que a HP regista produtos comerciais de visualização. Consulte www.epeat.net para mais informações sobre o estado do registo no seu país.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e
limitações. Consulte www.hp.com/go/cpc para mais informações.
1
2
3

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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