Záznamový list

Zakrivený monitor HP EliteDisplay S270c 68,6 cm
(27”)
Nadchnite sa krivkou

Pochváľte sa obsahom vo svojom
PC a mobilnom zariadení
nevšedným novým spôsobom so
zakriveným monitorom HP Elite
Display S270c, prvým komerčným
zakriveným monitorom spoločnosti
HP, ktorý má uhlopriečku 68,6 cm
(27”) a poskytuje elegantný,
pôsobivý vizuálny zážitok a
rozšírené možnosti pripojenia
periférnych zariadení.

Rozšírte svoj obzor.
● Rozšírte svoje vizuálne vnímanie vďaka zakrivenej obrazovke s rozlíšením 1920 x 1080 Full HD1, ktorá poskytuje
širšie zorné pole ako plochá obrazovka 16:9 FHD rovnakej veľkosti.
Zobrazujte očarujúce prezentácie z každého zariadenia
● Okamžite zobrazte obsah svojho smartfónu alebo tabletu na mimoriadne veľkej obrazovke prostredníctvom
jednoduchého pripojenia MHL, ktoré zároveň nabíja vaše zariadenia a udržiava ich pripravené na prácu.2
Doprajte si všetky pohľady a zvuky
● Vyťažte maximum zo svojich médií s rozšíreným vizuálnym zážitkom vďaka širokým pozorovacím uhlom a
vychutnajte si pôsobivý zvuk systému DTS Audio so štyrmi reproduktormi, ktorý poskytuje prirodzenejšie
zvukové tóny s maximálnou basovou odozvou.
Funkcie:
● Prejdite na novú úroveň štýlového výkonu s elegantnou a modernou paletou čiernej a striebornej farby, tenkým
dizajnom a skvelou obrazovkou s hustotou pixelov 82 ppi, 95 % pokrytím farebnej škály sRGB a nízkym odrazom
a skreslením, ktorá poskytuje konzistentný obraz na celej svojej ploche.
● Navrhnite si obrazovku pre svoj spôsob práce so softvérom HP Display Assistant.
● Pracujte bez obáv s vedomím, že vaša investícia do IT je zabezpečená štandardnou obmedzenou zárukou. Ak
chcete svoju ochranu rozšíriť nad rámec štandardnej záruky, vyberte si voliteľnú službu HP Care.3
● Staňte sa lepším spotrebiteľom s displejom obsahujúcim súčasti nezaťažujúce životné prostredie, ktoré zahŕňajú
nízky obsah halogenidov4, sklo bez obsah arzénu a podsvietenie bez obsahu ortuti.
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Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

K1M38AA; K1M38AT

Farba produktu

Čierny rám a strieborný stojan

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

68,6 cm (27”)

Typ obrazovky

VA

Aktívna oblasť panela

597.8 x 336.3 mm;

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

300 cd/m²1

Pomer kontrastu

3000:1 staticky; 10000000:1 dynamický1

Miera odozvy

8 ms od sivej po sivú (s technológiou overdrive)1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

technológia Plug and Play; antireflexný; nízke zahmlievanie; programovateľné používateľom; výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke

Používateľské ovládače

ponuka; plus („+“); mínus („-“); hlasitosť plus/mínus; Napájanie

Vstupný signál

1 port VGA; 1 port HDMI 1.4 (s podporou HDCP); 1 port MHL 2.0/HDMI 1.4 (s podporou HDCP)

Porty a konektory

1 zvukový vstup

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Trieda energetickej účinnosti: A; Aktívna oblasť panela: 597.8 x 336.3 mm; Spotreba energie v zapnutom režime: 30 W; Ročná spotreba energie: 44 kWh;
Príkon (Pohotovostný režim): 0,45 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,29 W; Popis spotreby energie: 65 W (maximálne), 35 W (štandardne), 0,5 W
(pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky: 1920 x 1080

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 74,47 x 6,04 x 37,86 cm
x V)
Hmotnosť

6,7 kg (so stojanom); 5,5 kg (bez stojana)

Ergonomické vlastnosti

Náklon: -1 až +20°

Multimédiá

Štyri reproduktory, 4 W na kanál, ľavé a pravé, zvukový systém DTS Audio

Osvedčenie a zhoda

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

Okolitý

Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Sklo monitora bez obsahu arzénu; Nízky obsah halogenidov2

Čo je v krabici

napájací kábel; externý zdroj napájania (65 W); kábel VGA (vybrané jednotky SKU); kábel HDMI (vybrané jednotky SKU); adaptér DP-HDMI; adaptér na
montáž na stenu/rameno VESA; disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku, ovládače); softvér HP Display Assistant

Záruka

1-ročná obmedzená záruka vrátane 1-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Grafická karta HP Dual
Output USB

Rozšírte využiteľnú plochu a produktivitu s týmto prevedením duálneho zobrazenia vďaka novej grafickej karte HP s
výstupom USB na dva monitory, ktorý obsahuje výstupy DVI-I a DisplayPort na pripojenie monitorov s vysokým
rozlíšením cez jediný konektor USB 3.0 B do vášho počítača.

Číslo produktu: C5U89AA

Držiak HP Quick Release

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné
ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte
na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

USB Grafický adaptér HP

Spoločnosť HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne), ktoré sú navrhnuté tak, aby
spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový zážitok z používania počítača. Superkompaktný USB grafický
adaptér HP umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť vašu produktivitu a zlepšiť súbežnú prácu v
niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér na premostenie medzi notebookom alebo stolným
počítačom a druhým monitorom, alebo používajte viac adaptérov na vzájomné pripojenie niekoľkých displejov.
Podporované rozlíšenie do 1 920 x 1 080 (širokouhlé zobrazenie) alebo 1 600 x 1 200 (bežné zobrazenie).

Číslo produktu: NL571AA

Stojan HP Integrated Work
Center 2 pre počítače typu
Small Form Factor

Stojan HP Integrated Work Center 2 (IWC) – Small Form Factor (SFF), navrhnutý špeciálne na použitie so stolným
počítačom HP Compaq Small Form Factor (SFF) a monitorom s uhlopriečkou 17 až 24 palcov (43,18 až 60,96 cm),
poskytuje prenosný a kompaktný pracovný priestor, ktorý umožňuje maximalizovať priestorovo obmedzené pracovné
prostredie. (Monitory s uhlopriečkou 17 až 24 palcov musia spĺňať podporované limity hmotnosti 3,38 až 5,5 kg.)

Číslo produktu: QP897AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: UD950E
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Poznámky v krátkych správach
Je potrebný obsah vo vysokom rozlíšení.
Port MHL 2.0 nabíja batériu smartfónu alebo tabletu kompatibilného s technológiou MHL. Zahŕňa adaptér DisplayPort na HDMI na zvýšenie flexibility pripojenia. Vyžaduje sa smartfón alebo tablet s podporou
technológie MHL alebo s adaptérom HDMI na pripojenie k monitoru. Pozrite si špecifikácie svojho mobilného zariadenia.
3 Predáva sa samostatne. Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne služieb a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Poskytovanie služby sa začína dňom
nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc.
4 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
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Technické špecifikácie zrieknutie
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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