Záznamový list

Monitor HP EliteDisplay E271i s uhlopriečkou 27
palcov s LED podsvietením
Širokouhlý monitor IPS s obrovskou obrazovkou a nastaviteľnými
komfortnými funkciami.

Obrovská obrazovka, nastaviteľný
komfort a širokouhlý monitor IPS.
Technológia IPS sa používa hlavne
v monitoroch HP EliteDisplay E271i
s uhlopriečkou 68,6 cm (27'') s
podsvietením LED, ktoré sú
kombináciou veľmi veľkej
obrazovky, veľmi širokých
zobrazovacích uhlov a
výnimočného pohodlia v
podnikovej triede..

Teraz uvidíte všetko.
● Získajte fantastické zobrazovacie uhly až 178 stupňov a vynikajúcu integritu farieb vďaka technológii In-Plane
Switching (IPS), ktorá vám umožní zdieľať obraz so všetkými v miestnosti.
Prejdite svoj deň so silou a v pohodlí.
● Prispôsobiteľné naklonenie, nastavenie výšky, natočenie a funkcia pivot (otočenie okolo osi) – najširšie možnosti
nastavenia firemných monitorov HP, ktoré vám pomôžu nájsť správnu polohu.
● Monitor spĺňa aj požiadavky certifikácie TCO Certified Edge pre inovatívne produkty, hlavne vďaka ekologickému a
ergonomickému vzhľadu stojana.
Riaďte svoj vplyv na životné prostredie.
● Znížte spotrebu energie a znížte svoje náklady vďaka inteligentnému, energeticky úspornému dizajnu, ktorý má
certifikáty ENERGY STAR® a EPEAT® Gold1.
● Súčasťou monitora sú tiež bezortuťové podsvietenie displeja, diely s nízkym obsahom halogenidov2 a sklo
displeja bez obsahu arzénu.
Zlepšite svoj prehľad.
● Získajte ostrý, jasný obsah a video vďaka vysokému kontrastnému pomeru a rýchlemu času odozvy. Jednoduché
pripojenie zariadení s praktickými vstupmi VGA, DVI a DisplayPort a integrovanému USB rozbočovaču.
Zoznámte sa s novým najlepším priateľom svojho monitora.
● Prispôsobte svoj pracovný priestor s nastaviteľnou veľkosťou častí obrazovky a pracujte súčasne na
dokumentoch, tabuľkách a e-mailoch v oddelených miestach na obrazovke — so softvérom HP Display
Assistant.
● Zobrazte otvorené aplikácie na všetkých svojich pripojených monitoroch s rozšíreným panelom s nástrojmi.
Odraďte zlodejov vlastným PIN kódom, ktorý deaktivuje monitor v prípade, ak ho odpojíte od počítača bez
potvrdenia.
Dýchajte s ľahkosťou.
● Získajte istotu, že vaše investície do IT sú zabezpečené štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou.
Objednajte si voliteľné služby HP Care Pack3 na rozšírenie vašej ochrany nad rámec štandardnej záruky.
Funkcie
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Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

D7Z72AA; D7Z72AS; D7Z72AT

Farba produktu

Strieb.

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

68,6 cm (27”)

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

statický kontrast 1000 : 1; dynamický kontrast 5 000 000 : 1

Miera odozvy

7 ms sivá – sivá

Aspect ratio (Pomer strán)

Širokouhlé (16:9)

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Charakteristika displeja

technológia Plug and Play; antireflexný; programovateľné používateľom; výber jazyka; ovládacie prvky na obrazovke; podsvietenie LED; Prepínanie v
rovine

Vstupný signál

1 port VGA; 1 port DVI-D (s podporou HDCP); 1 port DisplayPort (s podporou HDCP)

Porty a konektory

3 USB 2.0 (1 na odosielanie dát, 2 na príjem dát)

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Popis spotreby energie: 40 W (maximálne), 35 W (štandardne), 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky: 1920 x 1080

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 64,2 x 5,22 x 38,73 cm
x V)
Hmotnosť

7,7 kg

Ergonomické vlastnosti

Sklon: -5 až +30°; Otáčanie v rozsahu 360°; Výška: 150 mm; Otáčanie okolo stredu: 90°

Osvedčenie a zhoda

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

Okolitý

Sklo monitora bez arzénu; Bezortuťové podsvietenie displeja; Nízky obsah halogénových prvkov; Certifikácia TCO Certified Edge

Zhoda s normami energetickej Spĺňa normy programu Energy Star®
efektívnosti
Obsah balenia

Monitor HP EliteDisplay E271i s LED podsvietením a uhlopriečkou 68,6 cm (27"); Kábel VGA; Kábel DisplayPort; Kábel USB; Sieťový napájací kábel; Tlačená
dokumentácia a disk CD; Softvér HP DisplayAssistant

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.

Záznamový list

Monitor HP EliteDisplay E271i s uhlopriečkou 27 palcov s LED podsvietením
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Grafická karta HP Dual
Output USB

Rozšírte využiteľnú plochu a produktivitu s týmto prevedením duálneho zobrazenia vďaka novej grafickej karte HP s
výstupom USB na dva monitory, ktorý obsahuje výstupy DVI-I a DisplayPort na pripojenie monitorov s vysokým
rozlíšením cez jediný konektor USB 3.0 B do vášho počítača.

Číslo produktu: C5U89AA

Držiak HP Quick Release

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné
ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte
na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Reproduktorový panel HP
LCD Speaker Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo
reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Sada DisplayPort káblov HP

Pripojte konektor DisplayPort k podnikovému stolnému počítaču HP ku konektoru DisplayPort na monitore.

Záruka 5 r., na mieste, na
nasl. prac. deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 5 rokov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: NQ576AA

Číslo produktu: VN567AA

Číslo produktu: U7935E
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Poznámky v krátkych správach
EPEAT® Gold v mieste registrácie komerčných zobrazovacích produktov HP. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na lokalite www.epeat.net.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
3 Úrovne servisu a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Poskytovanie služby začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na lokalite
www.hp.com/go/cpc.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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