Taulukot

HP:n kaareva EliteDisplay S270c -näyttö, 68,6 cm
(27 tuumaa)
Hyödynnä kaarevuus.

Esittele PC-tietokoneen ja
mobiililaitteen sisältöä uudella
näyttävällä tavalla käyttämällä
HP:n kaarevaa Elite Display S270c
-näyttöä, joka on HP:n
ensimmäinen kaupallinen kaareva
näyttö. Se on halkaisijaltaan 68,6
cm (27 tuumaa) ja tarjoaa
tyylikkään ja mukaansatempaavan
visuaalisuuden sekä entistä
paremman näkyvyyden sivusta
katsottuna.

Laajenna näkymiäsi.
● Paranna näkyvyyttä 1 920 × 1 080 pikselin kaarevalla täysteräväpiirtonäytöllä1, joka laajentaa näkökenttääsi
samankokoiseen litteään, kuvasuhteen 16:9 täysteräväpiirtonäyttöön verrattuna.
Tuota näyttävät esitykset kaikilla laitteilla.
● Heijasta älypuhelimesi tai tablettisi sisältö hetkessä erikoissuurelle näytölle helppokäyttöisellä MHL-yhteydellä,
joka myös pitää laitteesi ladattuina ja käyttövalmiina.2
Näet ja kuulet kaiken.
● Ota mediasisällöistäsi kaikki irti laajojen katselukulmien tarjoamalla näkyvyydellä ja nauti neljän kaiuttimen
tuottamasta mukaansatempaavasta DTS-äänentoistosta, joka kuulostaa aiempaa luonnollisemmalta erittäin
muhkean basson kera.
Ominaisuudet:
● Määrittele tyylikäs suorituskyky uudelleen tällä ohuella ja tyylikkäällä näytöllä, jossa on modernit mustan ja
hopeanharmaan sävyt, 82 ppi:n pikselitiheys ja 95%:n sRGB-väriprofiili ja joka tuottaa tasaisen kuvanlaadun
koko näytöllä alhaisen heijastuksen ja vääristymän ansiosta.
● Suunnittele näyttö työtapasi mukaiseksi HP Display Assistant -ohjelmiston avulla.
● Voit luottaa IT-investointiasi tukevaan normaaliin rajoitettuun vakiotakuuseen. Vakiotakuun lisäksi voit valita
lisäturvaa HP Care -palveluvalikoimasta.
● Ole parempi kuluttaja käyttämällä näyttöä, joka on tehty ympäristötietoisista osista, joita ovat
vähähalogeeninen4, arsenikiton lasi ja elohopeattomat taustavalot.
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

K1M38AA; K1M38AT

Tuotteen väri

Musta kehys ja hopeanharmaa jalusta

Näytön koko (lävistäjä)

68,6 cm (27”)

Näyttötyyppi

VA

Paneelin aktiivinen alue

597.8 x 336.3 mm;

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

300 cd/m²1

Kontrastisuhde

3000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

8 ms (harmaasta harmaaseen; yliajo)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Plug and Play; Häikäisynesto; Low Haze; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; säätimet näytössä

Käyttäjätoiminnot

Valikko; Plus (+); Miinus (-); Äänenvoimakkuuden säätö; Virta

Sisääntulosignaali

VGA-portti; HDMI 1.4 -portti (HDCP-tuki); MHL 2.0 / HDMI 1.4 -portti (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

Äänitulo;

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Energiatehokkuusluokka: A; Paneelin aktiivinen alue: 597.8 x 336.3 mm; Virrankulutus virta kytkettynä: 30 W; Energiankulutus vuodessa: 44 kWh;
Virrankulutus (Valmiustila): 0,45 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,29 W; Virrankulutuksen kuvaus: 65 W (enintään), 35 W (normaali), 0,5 W (valmiustila);
Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 080

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

74,47×16,51×45,96 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 74,47×6,04×37,86 cm
(l × s × k)
Paino

6,7 kg jalustan kanssa; 5,5 kg ilman jalustaa

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: –1–20 °

Multimedia

Neljä kaiutinta, 4 wattia kanavaa kohti, V ja O, DTS-äänentoisto

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

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

Ympäristö

elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen2

Pakkauksen sisältö

virtajohto; ulkoinen virtalähde (65 W); VGA-kaapeli (tietyt tuotekoodit); HDMI-kaapeli (tietyt tuotekoodit); sovitin (DP-HDMI); VESA-sovitin seinä- tai
varsikiinnitystä varten; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); HP Display Assistant -ohjelmisto

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu sisältää yhden vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Dual Output USB
-grafiikkasovitin

Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä
yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

HP Quick Release -kiinnike

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: C5U89AA

Tuotenumero: EM870AA

HP:n USB-grafiikkasovitin

HP:lla on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai parantaa
kokonaissuoritusta. HP:n huippukätevä USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön yhdistämisen
samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten samanaikaista käyttöä. Yhdellä sovittimella voi
yhdistää kannettavan tai pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla sovittimella voi yhdistää monta näyttöä toisiinsa.
Resoluutiotuki enintään 1 920 x 1 080 (laajakuva) tai 1 600 x 1 200 (tavanomainen)

Tuotenumero: NL571AA

HP Integrated Work Center 2
- Small Form Factor

Erityisesti HP Compaq Small Form Factor (SFF) -pöytäkoneen ja lävistäjältään jopa 17–24-tuumaisen (43,18–60,96 cm)
näytön kanssa käytettäväksi suunniteltu HP Integrated Work Center 2 (IWC) - Small Form Factor (SFF) on pienikokoinen ja
siirrettävä työtila, jolla voit hyödyntää pienten työympäristöjen rajallisen tilan parhaalla tavalla. (17–24-tuumaisten
näyttöjen painorajoitus on 3,38–5,5 kg (7,5–12,1 paunaa).)

Tuotenumero: QP897AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UD950E

Taulukot

HP:n kaareva EliteDisplay S270c -näyttö, 68,6 cm (27 tuumaa)
Viestin alaviitteet
Käyttö edellyttää teräväpiirtosisältöä.
MHL 2.0 -portti lataa MHL-yhteensopivan älypuhelimen ja tabletin akun. Sisältää DisplayPort–HDMI-käyttöavaimen, joka lisää yhteyden muodostuksen joustavuutta. Sinulla on oltava älypuhelin tai tabletti, joka on
MHL-yhteensopiva, tai HDMI-käyttöavain, joka voidaan liittää näyttöön. Katso mobiililaitteen tiedot.
3 Hankittava erikseen. HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja
on osoitteessa www.hp.com/go/cpc.
4 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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