Dataark

HP EliteDisplay S270c hvælvet computerskærm på
68,6 cm (27")
Udforsk formen.

Få indholdet på din pc og
mobilenhed til at se imponerende
ud på en bemærkelsesværdig ny
måde med HP Elite Display S270c
Curved Monitor, HP's første
hvælvede computerskærm til
erhverv – du får en stærk visuel
oplevelse på en 68,6 cm (27") stor
skærm med optimeret læsbarhed
langs kanterne.

Nå længere ud.
● Gør dit visuelle udtryk bedre med en hvælvet skærm i fuld HD 1 og i størrelsen 1920 x 1080, der breder dit
synsfelt sammenlignet med en flad 16:9 FHD-skærm på samme størrelse.
Du kan udarbejde enestående præsentationer via hvilken som helst enhed.
● Du kan omgående spejle indholdet i din smartphone eller tablet-pc på denne kæmpestore skærm via en
brugervenlig MHL-tilslutning, der også holder dine enheder opladede og klar til brug.2
Få glæde af alle seværdigheder og lyde.
● Få mest muligt ud af dine medier med en flot visuel oplevelse fra brede betragtningsvinkler, og svælg i lyden fra
quad-højttalernes DTS Audio, der giver en mere naturlig lydoplevelse med maksimal basfølsomhed.
Indeholder:
● Du kan sætte niveauet med stilfulde præstationer i smarte, moderne sorte og sølvfarvede nuancer samt et
slankt design og den fantastiske skærmforside med en farveskala med 82 ppi og 95 % sRGB, mens lav refleksion
og forvrængning giver ensartede billeder over hele skærmfladen.
● Med HP Display Assistant-softwaren kan du tilpasse skærmbilledet til din arbejdsrutine.
● Du kan være helt tryg, fordi din it-investering støttes af en begrænset standardgaranti. Hvis du vil udvide din
beskyttelse ud over standardgarantien, kan du tilvælge en HP Care-tjeneste.3
● Du bliver en bedre forbruger med en skærm, der indeholder miljøvenlige komponenter med lavt halogenindhold4,
arsenfrit glas og bagbelysning uden kviksølv.
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Specifikationstabel

Produktnummer

K1M38AA; K1M38AT

Produktfarve

Sort ramme og sølvfarvet stativ

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

68,6 cm (27”)

Skærmtype

VA

Panelets aktive område

597.8 x 336.3 mm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

300 cd/m²1

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk1

Responsforhold

8 ms (grå til grå) (med overdrive)1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Understøttede opløsninger

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Skærmegenskaber

Klar så snart stikket er i; Refleksfri; Lav sløring; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen

Brugerbetjening

Menu; Plus ("+"); Minus ("-"); Skru op/ned for lyden; Strømforsyning

Indgangssignal

1 VGA; 1 HDMI 1.4 (med HDCP-understøttelse); 1 MHL 2.0/HDMI 1.4 (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

1 lydindgang

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Klasse for energieffektivitet: A; Panelets aktive område: 597.8 x 336.3 mm; Strømforbrug i tændt tilstand: 30 W; Årligt energiforbrug: 44 kWh;
Strømforbrug (Standby): 0,45 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,29 W; Strømforbrug: 65 W (maksimal), 35 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning:
1920 x 1080

Mål inklusive stander (B x D x 74,47 x 16,51 x 45,96 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

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

Vægt

6,7 kg (med fod); 5,5 kg (uden fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -1 til +20°

Multimedier

Fire højtalere, 4 W pr. kanal, L og R, DTS-lyd

Certificering og
overensstemmelser

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

Miljøansvar

Kviksølvfri skærmbagbelysning; Skærmglas uden arsenik; Lav halogen2

Kassens indhold

Strømledning; Ekstern strømforsyning (65 W); VGA-kabel (i udvalgte områder); HDMI-kabel (i udvalgte områder); DP-HDMI-adapter; Adapter til
VESA-væg-/skærmarmsmontering; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere); HP Display Assistant-software

Garanti

1 års begrænset garanti, inklusive 1 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Dual Output
USB-grafikadapter

Øg antallet af skærme og produktiviteten med en konfiguration med to skærme vha. HP's USB-grafikadapter med
dobbeltudgang, som har DVI-I- og DisplayPort-udgange til høje opløsninger via en enkelt USB 3.0 B-forbindelse til pc'en.

HP Quick Release-beslag

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: C5U89AA

Produktnummer: EM870AA

HP USB-grafikadapter

HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til vores skærme. Den superkompakte HP
USB-grafikadapter gør det muligt at tilslutte op til seks skærme på en gang, så produktiviteten øges, idet man kan have
flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller stationær pc og en ekstra skærm, eller brug flere
adaptere til at forbinde flere skærme med hinanden. Understøtter opløsninger på op til 1920 x 1080 (bredskærm) eller
1600 x 1200 (traditionel).

Produktnummer: NL571AA

HP integreret driftscenter til
Small Form Factor

HP integreret driftscenter 2 (IWC) - Small Form Factor (SFF) er beregnet specifikt til brug sammen med HP Compaq Small
Form Factor (SFF) Desktop PC og en 17" til 24" (43,18 til 60,96 cm) diagonal skærm og giver et bærbart, kompakt
arbejdsområde, der giver mulighed for at få det maksimale ud af arbejdsmiljøer med begrænset plads. (17 til 24"
(diagonalt) skærme skal overholde de understøttede vægtgrænser på 7,5 til 12,1 lbs. (3,38 til 5,5 kg).)

Produktnummer: QP897AA

3 års service onsite næste
hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UD950E
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Fodnoter
High-definition-indhold kræves.
MHL 2.0-port kan bruges til batteriopladning i en MHL-kompatibel smartphone eller tablet-pc. Har en DisplayPort til HDMI-dongle, som gør forbindelsen mere fleksibel. Smartphonen eller tablet-pc'en skal aktiveres
med MHL eller have en HDMI-dongle til at oprette forbindelse til skærmen. Find yderligere oplysninger i mobilenhedens specifikationer.
3 Sælges separat. HP Care Pack-tjenester sælges separat. Tjenesteniveauer og svartider for HP Care Pack-tjenester afhænger af din geografiske placering. Tjenesten begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder
visse restriktioner og begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc.
4 Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
1
2

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1Alle
2

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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