Datasheet

HP EliteDisplay S270c 27-inch (68,6-cm) curved
monitor
Kies voor de curve.

Met de elegante 27-inch (68,6-cm)
diagonale HP EliteDisplay S270c
curved monitor, HP's eerste
gebogen scherm voor zakelijk
gebruik, ziet u de content van uw
pc en mobiele apparaten op een
verrassend nieuwe manier: een
overrompelende visuele ervaring
die ook de leesbaarheid van uw
randapparaten verbetert.

Verbreed uw blikveld.
● Kies voor een ongekende visuele beleving met een 1920 x 1080 Full HD1 gebogen scherm, dat méér laat zien
dan een vlak 16:9 FHD-scherm van dezelfde grootte.
Geef schitterende presentaties op elk device.
● Geef de content van uw smartphone of tablet direct weer op het supergrote scherm via een simpele
MHL-aansluiting en laad tegelijkertijd de batterij van uw apparaten op.2
Geniet van superieur beeld en geluid.
● Geniet optimaal van uw media op een gigantisch scherm met brede inkijkhoeken en van uitstekende DTS Audio
die een natuurlijk geluid met een maximale basrespons produceert via vier luidsprekers.
Pluspunten:
● Dit elegante, moderne, dunne zwart-met-zilveren scherm zet de standaard voor prestaties en stijl met
schitterende beelden in 82 ppi, een 95% sRGB kleurbereik en een consistente weergave met minimale reflectie
en vervorming.
● Met de HP Display Assistant-software kunt u het scherm geheel naar eigen wens indelen.
● Uw IT-investering wordt ondersteund door standaard garantie. Kies optionele HP Care Service om de
standaardgarantie aan te vullen of uit te breiden.3
● Ga groener te werk dankzij een scherm met milieuvriendelijke componenten zoals laag-halogeen4 arseenvrij
schermglas en kwikvrij backlight.
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Specificatietabel

Bestelnr.

K1M38AA; K1M38AT

Productkleur

Zwarte rand en zilveren voet

Schermformaat (diagonaal)

68,6 cm (27 inch)

Type scherm

VA

Actief schermoppervlak

597.8 x 336.3 mm;

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

300 cd/m²1

Contrastverhouding

3000:1 statisch; 10.000.000:1 dynamisch1

Responspercentage

8 ms grijs naar grijs (met Overdrive)1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

1920 x 1080

Ondersteunde resoluties

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

Schermkenmerken

Plug-en-play; Ontspiegeld; Low Haze; Programmeerbaar door de gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op scherm

Gebruikersinstellingen

Menu; Plus (+); Minteken (-); Volume hoger/lager; Voeding

Invoersignaal

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

Poorten en connectoren

1 audio-ingang

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Energiezuinigheidsklasse: A; Actief schermoppervlak: 597.8 x 336.3 mm; Stroomverbruik in modus Aan: 30 Watt; Jaarlijks stroomverbruik: 44 kW-uur;
Stroomverbruik (Stand-by): 0,45 Watt; Stroomverbruik (stand-by): 0,29 Watt; Stroomverbruik - omschrijving: 65 Watt (max), 35 Watt (gem), 0,5 Watt
(standby); Schermresolutie: 1920 x 1080

Afmetingen met standaard (b 74,47 x 16,51 x 45,96 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 74,47 x 6,04 x 37,86 cm
(b x d x h)
Gewicht

6,7 kg (met voet); 5,5 kg (zonder voet)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -1 tot +20°

Multimedia

Vier luidsprekers, 4 Watt per kanaal, L en R, DTS Audio

Certificering en
compatibiliteit

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

Omgeving

Kwikvrij backlit-scherm; Arseenvrij glazen scherm; Laag halogeen2

Meegeleverd in de doos

Netsnoer; Externe voedingsmodule (65 Watt); VGA-kabel (geselecteerde SKU's); HDMI-kabel (geselecteerde SKU's); DP-HDMI adapter; VESA-adapter voor
montage op wand/arm; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers); HP Display Assistant-software

Garantie

1 jaar garantie, inclusief 1 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP USB grafische adapter
met twee uitgangen

Vergroot de totale schermruimte en verhoog de productiviteit met twee monitoren dankzij de HP USB grafische adapter
met twee uitgangen, DVI-I en DisplayPort, om schermen in hoge resolutie aan te sturen via één USB 3.0-verbinding naar
uw pc.

Bestelnr.: C5U89AA

HP Quick Release-beugel

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en
andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte
optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP USB grafische adapter

HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als aanvulling op onze monitoren, om uw computer nog
prettiger te gebruiken. De super-compacte HP USB grafische adapter maakt het mogelijk tot zes schermen tegelijk aan te
sluiten om de productiviteit te verhogen en te multitasken met verschillende geopende applicaties. Gebruik één adapter
als aansluiting tussen een notebook of desktop pc en een tweede monitor of meerdere adapters om diverse schermen
op elkaar aan te sluiten. Ondersteunt resoluties tot 1920 x 1080 (breedbeeld) of 1600 x 1200 (traditioneel).

Bestelnr.: NL571AA

HP Integrated Work Center 2
voor small form factor

Het HP Integrated Work Center 2 (IWC) small form factor (SFF), dat speciaal ontworpen is voor gebruik met de HP
Compaq small form factor (SFF) desktop pc en een monitor van 43,18 tot 60,96 cm (17 tot 24 inch) diagonaal, creëert
een compact, draagbaar systeem om een kleine werkplek optimaal te benutten. (17- tot 24-inch diagonale monitoren
mogen niet zwaarder zijn dan 3,38 tot 5,5 kg, (7,5 tot 12,1 lbs).)

Bestelnr.: QP897AA

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: UD950E
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Messaging, voetnoten
High-definition content is vereist.
MHL 2.0-poort is geschikt voor het opladen van MHL-compatibele smartphone- en tabletbatterijen. Een DisplayPort-naar-HDMI-dongel voor extra connectiviteit is inbegrepen. De smartphone of tablet moet MHL
ondersteunen, anders is een HDMI-dongel voor aansluiting op de monitor vereist. Raadpleeg de specificaties van uw mobiele apparaat.
3 Afzonderlijk verkrijgbaar. HP Care Pack Services worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van
de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc.
4 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
1
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Technische specificaties disclaimers
1
2

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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