Folha de Dados

Monitor curvo HP EliteDisplay S270c de 68,6 cm (27
pol.)
Renda-se às curvas.

Mostre o conteúdo do seu PC e do
seu dispositivo móvel de uma nova
forma impressionante com o
monitor curvo S270c HP Elite
Display, o primeiro ecrã comercial
curvo da HP. Uma experiência
visual elegante e envolvente de
68,6 cm (27 pol.) na diagonal com
legibilidade periférica melhorada.

Aumente o seu alcance.
● Melhore a sua perceção visual com um ecrã curvo Full HD de 1920 x 10801 que aumenta o seu campo de visão
em relação a um ecrã plano Full HD 16:9 do mesmo tamanho.
Faça apresentações espectaculares a partir de qualquer dispositivo.
● Espelhe instantaneamente o conteúdo do seu smartphone ou tablet no grande ecrã através de uma ligação MHL
fácil de usar que também mantém os seus dispositivos carregados e prontos a funcionar.2
Obtenha todas as imagens e sons.
● Aproveite ao máximo os seus suportes com uma experiência visual expansiva a partir de amplos ângulos de
visualização e desfrute de áudio envolvente com quatro altifalantes DTS, que proporcionam uma experiência de
áudio mais natural com resposta de graves maximizada.
Características:
● Defina a fasquia para um desempenho com um estilo elegante e moderno, com uma paleta de cores preta e
prateada, design fino e uma frente de ecrã fora de série a partir de 82 ppi e uma gama de cores sRGB a 95%,
para além de baixos reflexos e distorção para imagens consistentes em todo o ecrã.
● Adapte o ecrã à sua maneira de trabalhar com o software HP Display Assistant.
● Pode ter a certeza de que o seu investimento de TI é apoiado por uma garantia limitada padrão. Para alargar a
sua proteção para além das garantias padrão, selecione o serviço HP Care opcional.3
● Seja um melhor consumidor com um ecrã que tem componentes ecológicos, que incluem baixo halogéneo4,
vidro sem arsénico e retroiluminação sem mercúrio.
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Tabela de especificações

Número de produto

K1M38AA; K1M38AT

Cor do Produto

Painel preto e suporte prateado

Dimensão do ecrã (diagonal)

68,6 cm (27 pol.)

Tipo de ecrã

VA

Área ativa do painel

597.8 x 336.3 mm;

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

300 cd/m²1

Relação de contraste

3000:1 estático; 10000000:1 dinâmico1

Razão de resposta

8 ms de cinzento a cinzento (com overdrive)1

Proporção

16:9

Resolução nativa

1920 x 1080

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Plug and Play; Antirreflexo; Baixa opacidade; Programável pelo utilizador; Seleção de idioma; Controlos apresentados no ecrã

Controlos de utilizador

Menu; Mais ("+"); Menos ("-"); Aumentar/diminuir volume; Alimentação

Sinal de entrada

1 VGA; 1 HDMI 1.4 (com suporte HDCP); 1 MHL 2.0/HDMI 1.4 (com suporte HDCP)

Portas e Ligações

1 entrada de áudio

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Classe de eficiência energética: A; Área ativa do painel: 597.8 x 336.3 mm; Consumo energético em modo ativo: 30 W; Consumo energético anual: 44
kWh; Consumo de energia (Em espera): 0,45 W; Consumo energético (desligado): 0,29 W; Descrição do Consumo de Energia: 65 W (máximo), 35 W
(normal), 0,5 W (em espera); Resolução do ecrã: 1920 x 1080

Dimensões com suporte (L x P 74,47 x 16,51 x 45,96 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 74,47 x 6,04 x 37,86 cm
x A)
Peso

6,7 kg (com suporte); 5,5 kg (sem suporte)

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: -1 a +20°
Multimédia

Quatro altifalantes, 4 W por canal, esquerdo e direito, áudio DTS

Certificação de conformidade UL; CSA; CE; KCC; NOM; TUV-S; TUV-GS; CCC; CEL; ISC; VCCI; PSB; BSMI; EAC; RCM; Marcação FCC; CB
Ambientais

Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Vidro de ecrã sem arsénico; Baixo halogéneo2

Conteúdo da embalagem

Cabo de energia; Fonte de alimentação externa (65 W); Cabo VGA (SKU selecionadas); Cabo HDMI (SKU selecionadas); Adaptador DP-HDMI; Adaptador de
montagem em parede/braço VESA; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores); Software HP Display Assistant

Garantia

Garantia limitada de 1 ano, incluindo 1 ano para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador gráfico de saída
dupla USB HP

Aumente o tamanho e a produtividade do ecrã com uma configuração de dois monitores com o Adaptador gráfico de
duas saídas USB HP, apresentando saídas DVI-I e DisplayPort para comandar ecrãs com resoluções mais elevadas através
de uma só ligação USB 3.0 B ao seu PC.

Número de produto: C5U89AA

Suporte HP Quick Release

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA,
Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de
trabalho.

Número de produto: EM870AA

Adaptador Gráfico USB HP

A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos separadamente) concebidos para completar os
nossos monitores e aumentar a experiência de computação de forma geral. O Adaptador de Gráficos HP USB super
compacto permite ligar até seis monitores em simultâneo, para o ajudar a aumentar a produtividade e partilhar tarefas
entre várias aplicações abertas. Utilize um adaptador para ligar um portátil ou computador de secretária e o segundo
monitor, ou utilize vários adaptadores para ligar vários monitores entre si. Suporta resoluções até 1920 x 1080 (ecrã
panorãmico) ou 1600 x 1200 (tradicional).

Número de produto: NL571AA

HP Integrated Work Center 2
para Small Form Factor

Especialmente concebido para utilização com o PC Desktop HP Compaq Small Form Factor (SFF) e um monitor com
diagonal de 17 a 24 polegadas (43.18 a 60.96 cm), o HP Integrated Work Center 2 (IWC) - Small Form Factor (SFF)
proporciona uma área de trabalho portátil e compacta para ajudar a maximizar ambientes de trabalho com espaço
limitado. [os monitores de 17 a 24 polegadas de diagonal precisam de respeitar os limites de peso (3,38 to 5,5 Kg).]

Número de produto: QP897AA

3 anos, dia útil seguinte, no
local

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Durante 3 anos, terá a reparação do seu computador no local, no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se a questão não puder ser resolvida remotamente

Número de produto: UD950E
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Rodapés com mensagens
Conteúdo de alta definição necessário.
A porta MHL 2.0 carrega uma bateria de smartphone e tablet compatível com MHL. Inclui um conector DisplayPort para HDMI para aumentar a flexibilidade de ligação. Requer que o smartphone ou tablet seja
compatível com MHL ou que tenha um conector HDMI para ligar ao monitor. Consulte as especificações do seu dispositivo móvel.
3 Vendida separadamente. Os serviços HP Care Pack são vendidos separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos serviços HP Care Pack podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço
tem início a partir da data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Visite www.hp.com/go/cpc para mais informações.
4 As fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
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Especificações técnicas renúncias
1
2

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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