Specifikace

68,6cm (27") prohnutý monitor HP EliteDisplay
S270c
Nechte se obklopit.

Pochlubte se svým obsahem
uloženým v počítači nebo v
mobilních zařízeních – revolučním,
novým způsobem na prohnutém
monitoru HP Elite S270c, který je
vůbec prvním komerčním
monitorem HP se zakřivenou
obrazovkou, nabízí úhlopříčku 68,6
cm (27") a poskytuje skvělé,
pohlcující vizuální zážitky s
vylepšeným periferním vnímáním.

Zvětšete svůj obraz.
● Vylepšete své vizuální prožitky se zakřivenou obrazovkou s rozlišením Full HD (1 920 x 1 080)1, která rozšíří vaše
zorné pole ve srovnání s plochou obrazovkou FHD 16 : 9 se stejnou úhlopříčkou.
Předvádějte fascinující prezentace z každého zařízení.
● Se snadným připojením MHL, které zároveň nabíjí vaše zařízení, můžete okamžitě přenést obraz ze smartphonu
nebo tabletu na tuto super velkou obrazovku.2
Maximální podání obrazu a zvuku.
● Užívejte si svá média naplno díky bohatému vizuálnímu prožitku a širokým pozorovacím úhlům a nechte se
pohltit zvukem s technologií DTS, který vychází z čtveřice reproduktorů a nabízí mnohem přirozenější podání s
plnou basovou odezvou.
Funkce:
● Nastavte laťku pro stylový výkon s elegantním, moderním černo stříbrným barevným provedením, tenkým
designem a úžasnou obrazovkou s rozlišením 82 ppi, barevným rozsahem pokrývajícím 95 % barevného
prostoru sRGB, nízkou odrazivostí okolního světla a minimální deformací věrohodnosti zobrazení.
● Se softwarem HP Display Assistant si snadno upravíte obrazovku podle svých pracovních potřeb.
● Buďte v klidu, neboť vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní omezenou zárukou. Chcete-li rozšířit
svoji ochranu nad standardní záruky, vyberte si některou z volitelných služeb HP Care.3
● Buďte lepším spotřebitelem s monitorem, jenž obsahuje součásti šetrné k životnímu prostředí, včetně nízkého
obsahu halogenů4, skla bez obsahu arzénu a podsvícení displeje bez obsahu rtuti.

Specifikace

68,6cm (27") prohnutý monitor HP EliteDisplay S270c
Tabulka s technickými údaji

Číslo produktu

K1M38AA; K1M38AT

Barva produktu

Černý rámeček a stříbrný podstavec

Velikost displeje (úhlopříčka) 68,6 cm (27”)
Typ monitoru

VA

Aktivní oblast panelu

597.8 x 336.3 mm;

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

300 cd/m²1

Kontrastní poměr

3 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický1

Poměr odezvy

8 ms přechod od šedé k šedé (s technologií Overdrive)1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

1 920 × 1 080

Podporovaná rozlišení

1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Plug and Play; Antireflexní filtr; Ostré zobrazení; Uživatelsky programovatelné; Volba jazyka; Ovládání na obrazovce

Uživatelské ovládací prvky

Nabídka; Plus („+“); Mínus („-“); Hlasitost plus/mínus; Napájení

Vstupní signál

1 port VGA; 1 port HDMI 1.4 (s podporou HDCP); 1 port MHL 2.0/HDMI 1.4 (s podporou HDCP)

Porty a konektory

1 zvukový vstup

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Třída energetické účinnosti: A; Aktivní oblast panelu: 597.8 x 336.3 mm; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 30 W; Roční spotřeba energie: 44 kWh;
Spotřeba energie (Pohotovostní režim): 0,45 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,29 W; Spotřeba energie, popis: 65 W (maximální), 35 W (typická), 0,5 W
(pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: 1 920 × 1 080

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

74,47 x 16,51 x 45,96 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

74,47 x 6,04 x 37,86 cm

Hmotnost

6,7 kg (s podstavcem); 5,5 kg (bez podstavce)

Ergonomické funkce

Náklon: -1 až +20°

Multimédia

Čtyři reproduktory, 4 W na kanál, L a R, zvuk DTS

Certifikace a soulad
s předpisy

UL; CSA; CE; KCC; NOM; TUV-S; TUV-GS; CCC; CEL; ISC; VCCI; PSB; BSMI; EAC; RCM; Označení FCC; CB

Ekologické informace

Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzenu; Nízký obsah halogenů2

Co je obsaženo v krabici

Napájecí kabel (AC); Externí napájecí zdroj (65 W); Kabel VGA (vybrané skladové položky); Kabel HDMI (vybrané skladové položky); Adaptér DP na HDMI;
Adaptér VESA pro upevnění na stěnu/rameno; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače); Software HP Display Assistant

Záruka

1letá omezená záruka, včetně 1leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Grafický adaptér HP se
dvěma výstupy USB

Zvyšte využití obrazovky a produktivitu prací na dvou monitorech s využitím grafického adaptéru HP USB s dvěma
výstupy, který podporuje vstupy DVI-I a DisplayPort pro vysílání obrazu ve vysokém rozlišení prostřednictvím jednoho
připojení USB 3.0 B k vašemu počítači.

Číslo produktu: C5U89AA

Rychloupínací držák HP

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a
jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a
maximálně tak využít prostor.

Číslo produktu: EM870AA

Grafický adaptér USB HP

Společnost HP nabízí řadu volitelných produktů dodávaných zvlášť, které jsou navrženy tak, aby doplňovaly naše
monitory a celkově zlepšovaly práci s počítačem. Super kompaktní grafická redukce USB od společnosti HP umožňuje
připojit až šest monitorů zároveň, a zvýšit tak vaši produktivitu díky možnosti pracovat současně s více spuštěnými
aplikacemi. Použijte jednu redukci k propojení notebooku nebo stolního počítače s druhým monitorem nebo několik
redukcí k vzájemnému propojení několika monitorů. Podporuje rozlišení do 1 920 x 1 080 (širokoúhlý) nebo
1 600 x 1 200 (tradiční).

Číslo produktu: NL571AA

Integrované pracovní
centrum HP 2 (SFF)

Integrované pracovní centrum HP 2 (IWC – SFF) je určeno pro použití se stolním počítačem HP Compaq (SFF) a
43,18–60,96cm (17–24") monitorem. Nabízí přenosný a kompaktní pracovní prostor pro maximální využití míst s
omezeným prostorem. 43,18–60,96cm (17–24") monitory musí splňovat podporované váhové limity 3,4–5,5 kg
(7,5–12,1 lb).

Číslo produktu: QP897AA

3letá záruka, další pracovní
den u zákazníka

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Číslo produktu: UD950E
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Poznámky pod čarou se zprávami
Vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení.
Port MHL 2.0 nabíjí baterie smartphonů a tabletů kompatibilních s rozhraním MHL. Obsahuje hardwarový klíč DisplayPort na HDMI pro širší možnosti připojení. Vyžaduje smartphone nebo tablet kompatibilní s rozhraním
MHL nebo hardwarový klíč HDMI pro připojení k monitoru. Více informací naleznete ve specifikacích vašeho mobilního zařízení.
3 Prodává se samostatně. Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení
hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc.
4 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.
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Technické specifikace zřeknutí
1
2

Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Více informací na
www.hp.eu/monitors
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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