Podatkovni list

Monitor HP EliteDisplay E271iz diagonalo 68,6 cm
(27 palcev) in osvetlitvijo LED
Zelo velik zaslon, udobje po meri in širokokotni IPS.

Zelo velik zaslon, udobje po meri in
širokokotni IPS. Tehnologija IPS v
monitorju HP EliteDisplay E271i z
diagonalo 68,6 cm (27 palcev) in
osvetlitvijo LED od zadaj zagotavlja
vrhunsko kombinacijo zelo velikega
zaslona, zelo širokih zornih kotov in
izjemnega udobja.

Zdaj vidite vse.
● Pridobite odličen 178-stopinjski zorni kot in osupljivo barvno celovitost, ki jo zagotavlja tehnologija In-Plane
Switching (IPS), ki omogoča skupno rabo zaslona z vsemi v prostoru.
Preživite delovni dan udobno.
● Nastavljivi nagib, prilagoditev višine, vrtljivost in nastavitve obrata – največ prilagodljivosti na poslovnem zaslonu
HP – vam pomagajo najti najprimernejši položaj.
● Prav tako monitor izpolnjuje zahteve standarda TCO Certified Edge za inovativne izdelke, ki so okolju prijazni in
imajo ergonomsko obliko.
Nadzorujte svoj vpliv na okolje.
● Zmanjšajte porabo energije in znižajte stroške s pametno, energijsko učinkovito izdelavo, ki izpolnjuje standarde
ENERGY STAR® in EPEAT® Gold.1
● Monitor ima tudi osvetlitev od zadaj brez živega srebra, nizko količino halogenih snovi2 in zaslon brez arzena.
Izboljšajte prikaz.
● Kristalno jasno sliko zagotavljata visoko razmerje kontrasta in hiter odzivni čas. Preprosto povežite naprave prek
priročnih vhodov VGA, DVI in DisplayPort ter vgrajenega zvezdišča USB.
Spoznajte najboljšega prijatelja vašega monitorja.
● Posodobite svoj delovni prostor z zaslonskimi razdelki po meri, ki vam omogočajo, da lahko v ločenih delih
zaslona istočasno urejate dokument, pregledujete razpredelnico in berete e-pošto – s programsko opremo HP
Display Assistant.
● Odprte aplikacije na vseh povezanih zaslonih lahko vidite z razširjeno orodno vrstico. Preprečite krajo z
uporabniško določeno kodo PIN, ki monitor izklopi, kadar se iz računalnika odklopi brez odobritve.
Zadihajte sproščeno.
● Ne skrbite, vaša naložba IT je zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Če želite poleg standardne
garancije še dodatno zaščito, lahko izbirate med različnimi paketi storitev HP Care Pack Services3.
Posebnosti
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Monitor HP EliteDisplay E271iz diagonalo 68,6 cm (27 palcev) in osvetlitvijo LED
Tabela specifikacij

Številka izdelka

D7Z72AA; D7Z72AS; D7Z72AT

Barva izdelka

Srebrna

Velikost zaslona (diagonala)

68,6 cm (27'')

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 1

Razmerje odzivov

7 ms (iz sive v sivo)

Razmerje širine/višine

Širokozaslonsko (16:9)

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Funkcije zaslona

Plug and Play; Zaščita proti bleščanju; Uporabniško nastavljiv; Izbira jezika; Zaslonski upravljalni gumbi; Osvetlitev LED; Tehnologija In plane switching (IPS)

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 DVI-D (s podporo HDCP); 1 DisplayPort (s podporo HDCP)

Vrata in priključki

3 priključki USB 2.0 (en za priklop v napravo USB, dva za priklop v računalnik)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Poraba energije – opis: 40 W (največ), 35 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1920 x 1080

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

64,2 x 5,22 x 38,73 cm

Teža

7,7 kg

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +30°; vodoravni zasuk 360°; višina: 150 mm; obračanje: 90°

Certifikat in skladnost

Potrdilo TCO Certified Edge; CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL 1. razreda; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; Tajvanska oznaka BSMI

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; nizka količina halogenih snovi; potrdilo TCO Certified Edge

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza zahtevam Energy Star

Vsebina škatle

Monitor HP EliteDisplay E271i z diagonalo 68,6 cm (27 palcev) in osvetlitvijo LED od zadaj; kabel VGA; kabel DisplayPort; kabel USB; napajalni kabel;
natisnjena dokumentacija in CD; program HP DisplayAssistant

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Monitor HP EliteDisplay E271iz diagonalo 68,6 cm (27 palcev) in osvetlitvijo LED
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Grafični vmesnik HP Dual
Output USB

Povečajte vrednost svoje zaslonske naložbe in storilnost z nastavitvijo dveh monitorjev ter grafičnim vmesnikom HP Dual
Output USB, vključno z izhodnima priključkoma DVI-I in DisplayPort, ki omogočata predvajanje vsebin z visoko ločljivostjo
prek enotne povezave USB 3.0 B z osebnim računalnikom.

Številka izdelka: C5U89AA

Nosilec HP Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Nastavek HP LCD Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo
zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: NQ576AA

Komplet kablov HP
DisplayPort

Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem računalniku HP v priključek DisplayPort na monitorju.

5-let naslednji delovni dan
na domu

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: VN567AA

Številka izdelka: U7935E
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Monitor HP EliteDisplay E271iz diagonalo 68,6 cm (27 palcev) in osvetlitvijo LED
Opombe k sporočilom
Zlata oznaka EPEAT®, kjer HP registrira komercialne zaslonske izdelke. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto www.epeat.net.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.
Ravni storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Če želite
podrobnosti, glejte www.hp.com/go/cpc.
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Več informacij na
www.hp.eu/monitors

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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