Adatlap

HP EliteDisplay S270c 68,6 cm-es (27”) ívelt monitor
Merüljön el az ívelt felület nyújtotta élményben.

Számítógépe és mobileszköze
tartalmait mostantól forradalmian
új módon mutathatja be a HP Elite
Display S270c ívelt monitor, a HP
első ívelt kereskedelmi
képernyőjének használatával,
amely 68,6 centiméteres (27")
képátlójával elegáns, magával
ragadó vizuális élményt és javított
perifériás olvashatóságot biztosít.

Bővítheti látókörét.
● Egy 1920 x 1080 Full HD1 ívelt képernyővel javíthatja a vizuális érzékelését, mivel nagyobb látóteret biztosít,
mint egy ugyanakkora 16:9 FHD képernyő.
Lenyűgöző bemutatókat tarthat bármilyen eszközről.
● Azonnal megjelenítheti okostelefonja vagy táblagépe tartalmát a rendkívül nagy méretű képernyőn egy
egyszerű MHL-csatlakozáson keresztül, amely egyben feltöltött és útrakész állapotban is tartja az eszközt.2
Élvezheti a még teljesebb látvány- és hangzásvilágot.
● A széles látómezőnek köszönhető kiterjedt vizuális élmény révén a legtöbbet hozhatja ki médiatartalmaiból, és
élvezheti a magával ragadó négy hangszórós DTS Audio által nyújtott természetesebb hangélményt és kiváló
mélyhangzást.
Szolgáltatások:
● A karcsú kialakítás, a modern hatású fekete-ezüst árnyalatok, a varázslatos 82 ppi-s és 95%-os sRGB
színtartományú képernyő, valamint a teljes képernyőn egységes képi élményt biztosító alacsony tükröződés és
torzulás a stílusos elegancia új szintjét jelenti.
● A HP Display Assistant szoftver segítségével saját munkaigényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét.
● Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését normál korlátozott jótállás támogatja. A külön
megvásárolható HP Care szolgáltatás3 igénybe vételével a normál jótállás biztosította védelmet további
lehetőségekkel bővítheti.
● Környezettudatosabb fogyasztó lehet ezzel a környezetbarát részegységekkel, többek között alacsony
halogéntartalmú elemekkel4, arzénmentes üveggel és higanymentes háttérvilágítással rendelkező képernyővel.
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HP EliteDisplay S270c 68,6 cm-es (27”) ívelt monitor
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

K1M38AA; K1M38AT

Termékszín

Fekete burkolat és ezüst állvány

Képernyőméret (átlós)

68,6 cm (27")

Képernyő típusa

VA

Panel aktív területe

597.8 x 336.3 mm;

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

300 cd/m²1

Kontrasztarány

3000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus1

Válaszarány

8 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő (túlhajtással)1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

1920 x 1080

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Plug and Play; Csillogásmentes; Alacsony fátyolosodás; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek

Felhasználói vezérlők

Menü; Plusz („+”); Mínusz („-”); Hangerő plusz/mínusz; Tápellátás

Bemeneti jel

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

Portok és csatlakozók

1 hangbemenet

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Energiahatékonysági osztály: A; Panel aktív területe: 597.8 x 336.3 mm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 30 W; Éves energiafogyasztás: 44
kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,45 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,29 W; Energiafogyasztási adatok: 65 W (maximális), 35 W
(jellemző) 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1920 x 1080

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

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

Méretek állvány nélkül (Szé x 74,47 x 6,04 x 37,86 cm
Mé x Ma)
Súly

6,7 kg (állvánnyal); 5,5 kg (állvány nélkül)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -1 és +20° között

Multimédia

Négy hangszóró, 4 W csatornánként, bal és jobb, DTS Audio

Tanúsítvány és megfelelőség UL; CSA; CE; KCC; NOM; TUV-S; TUV-GS; CCC; CEL; ISC; VCCI; PSB; BSMI; EAC; RCM; FCC jelölés; CB
Környezeti

Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú2

A doboz tartalma

Váltóáramú tápkábel; Külső tápellátás (65W); VGA-kábel (egyes termékváltozatok); HDMI-kábel (egyes termékváltozatok); DP-HDMI adapter; VESA
falra/karra szerelhető adapter; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat); HP Display Assistant szoftver

Garancia

1 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP kettős kimenetű USB
grafikus adapter

Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s
grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0
B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.

Termékszám: C5U89AA

HP gyorsrögzítő keret

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP USB grafikus adapter

A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes élmény fokozásához tervezett terméket kínál
(mindegyik külön vásárolható meg). A szuperkicsi HP USB grafikus adapter lehetővé teszi legfeljebb hat kijelző egyidejű
csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidejűleg megnyitott alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel
egy noteszgép vagy személyi számítógép és egy második monitor köthető össze, míg több adapterrel számos kijelző
csatlakoztatható egymáshoz. Maximum 1920 x 1080 (szélesvásznú) vagy 1600 x 1200 képpontos (hagyományos)
felbontás.

Termékszám: NL571AA

HP Integrated Work Center
2, kis helyigényű

A kis helyigényű (SFF) HP Integrated Work Center, amelyet kimondottan a HP Compaq kisméretű asztali számítógéppel
való használatra terveztek, 17–24"-es (43,18–60,96 cm-es) képátmérőjű monitorhoz is csatlakoztatható, és
hordozható, kompakt munkafelületet biztosít a kevés hellyel ellátott munkakörnyezetekben való használathoz. (A 17–24
hüvelykes képátlójú monitoroknak 3,38–5,5 kg-os súlyhatárok között kell lenniük.)

Termékszám: QP897AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a helyszíni
javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

Termékszám: UD950E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Nagy

felbontású tartalom szükséges.
MHL 2.0-port feltölti az MHL-kompatibilis okostelefon és táblagép akkumulátorát. A csatlakozási rugalmasság növelése érdekében a csomag tartalmaz egy DisplayPort–HDMI hardverkulcsot. A monitorhoz való
csatlakozáshoz az okostelefonnak vagy a táblagépnek MHL-kompatibilisnek kell lennie, vagy szükség van egy HDMI-hardverkulcsra. Lásd a mobileszköz műszaki jellemzőit.
3Külön vásárolható meg. A HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver
megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletekért látogasson el a www.hp.com/go/cpc webhelyre.
4 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.
2Az

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A
2

teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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