Podatkovni list

Ukrivljeni monitor HP EliteDisplay S270c, 68,6 cm
(27'')
Objem zmogljivosti.

Vsebino iz računalnika in mobilnih
naprav lahko sedaj prikažete na
nov, izjemen način z ukrivljenim
zaslonom HP Elite Display S270c,
prvim HP-jevim tovrstnim
zaslonom za komercialno uporabo,
z diagonalo premera 68,6 cm (27'')
ter elegantnim videzom, občutkom
pristnega doživljanja vsebin in
povečanim zaznavanjem stranskih
delov vidnega polja.

Razširite prikaz.
● Sliko si oglejte na ukrivljenem zaslonu z ločljivostjo 1920 x 1080 Full HD 1, ki omogoča učinkovitejše zaznavanje
barv v primerjavi z ravnim zaslonom enake velikosti in s sliko v razmerju 16:9 Full HD.
Poskrbite za brezhiben prikaz vsebine s katere koli naprave.
● Vsebino na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku lahko neposredno prikažete na zaslonu izjemne
velikosti prek enostavne povezave MHL, ki obenem skrbi za polnjenje vaše naprave in omogoča njeno takojšnjo
uporabo.2
Občudujte sliko ob prikazu in spremljavi vseh barv in zvokov.
● Izkoristite prikaz vsebine z možnostjo širokokotnega pogleda in uživajte v spremljavi izboljšanih naravnih učinkov
zvoka in večjo zmogljivostjo nizkih tonov, ki jih omogočajo zvočniki s sistemom DTS Audio.
Posebnosti:
● Privoščite si eleganten in sodoben monitor s tankim, sijočim ohišjem v odtenkih črne in srebrne barve, izjemno
kakovostjo slike z več kot 82 ppi in 95-% barvno lestvico sRGB ter nizko odsevnostjo in popačenjem, ki
omogočata enakomeren prikaz vsebine.
● S programom HP Display Assistant lahko uporabo zaslona prilagodite svojim potrebam.
● Ne skrbite, vaša naložba v informacijsko tehnologijo je zaščitena s standardno omejeno garancijo. Če želite večjo
raven zaščite, kot jo zagotavlja standardna garancija, izberite dodatne storitve HP Care.3
● Z zaslonom z okolju prijaznimi komponentami, ki vključujejo nizko vsebnost halogenih snovi4, steklo brez arzena
in osvetlitev ozadja brez živega srebra, postanite boljši potrošnik.
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Ukrivljeni monitor HP EliteDisplay S270c, 68,6 cm (27'')
Tabela specifikacij

Številka izdelka

K1M38AA; K1M38AT

Barva izdelka

Okvir črne barve in stojalo srebrne barve

Velikost zaslona (diagonala)

68,6 cm (27'')

Vrsta prikaza

VA

Aktivno območje plošče

597.8 x 336.3 mm;

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

300 cd/m²1

Kontrastno razmerje

statični kontrast 3000 : 1; dinamični kontrast 10.000.000 : 11

Razmerje odzivov

8 ms prehod iz sive barve v sivo (s pospešitvijo)1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Vstavi in poženi; Zaščita proti bleščanju; Nizka pojavnost šumov; Uporabniško nastavljiv; Izbira jezika; Zaslonski ukazi

Nadzor uporabnika

Meni; Plus (»+«); Minus (»-«); Povečaj/zmanjšaj glasnost; Napajanje

Vhodni signal

1 vhod VGA; 1 vhod HDMI 1.4 (s podporo HDCP); 1 vhod MHL 2.0/HDMI 1.4 (s podporo HDCP)

Vrata in priključki

1 vhod za zvok

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Razred energetske učinkovitosti: A; Aktivno območje plošče: 597.8 x 336.3 mm; Poraba energije med delovanjem: 30 W; Letna poraba energije: 44 kWh;
Poraba energije (V pripravljenosti): 0,45 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,29 W; Poraba energije – opis: 65 W (največ), 35 W (običajno), 0,5 W
(stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1920 x 1080

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

74,47 x 6,04 x 37,86 cm

Teža

6,7 kg (s stojalom); 5,5 kg (brez stojala)

Ergonomske funkcije

Nagib: –1° do +20°

Večpredstavnost

Štirje zvočniki, 4 W na kanal, levi in desni, DTS Audio

Certifikat in skladnost

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

Okolju prijazno

Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; zaslon brez arzena; Nizka količina halogenih snovi2

Vsebina škatle

Napajalni kabel za izmenično napetost; Zunanji napajalnik (65 W); Kabel VGA (izbrane kode SKU); Kabel HDMI (izbrane kode SKU); Vmesnik DP-HDMI;
Vmesnik VESA za namestitev na steno/roko; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike); Programska oprema HP Display Assistant

Garancija

1-letna omejena garancija za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Ukrivljeni monitor HP EliteDisplay S270c, 68,6 cm (27'')
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Grafični vmesnik HP Dual
Output USB

Povečajte vrednost svoje zaslonske naložbe in storilnost z nastavitvijo dveh monitorjev ter grafičnim vmesnikom HP Dual
Output USB, vključno z izhodnima priključkoma DVI-I in DisplayPort, ki omogočata predvajanje vsebin z visoko ločljivostjo
prek enotne povezave USB 3.0 B z osebnim računalnikom.

Številka izdelka: C5U89AA

Nosilec HP Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Grafični adapter HP USB

HP ponuja različne izbirne izdelke (vsi v prodaji posebej), ki dopolnjujejo monitorje in na splošno izboljšujejo vaše
računalniške izkušnje. Majhen grafični vmesnik HP USB omogoča povezovanje do 6 zaslonov hkrati, s čimer vam pomaga
povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami. Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali namiznega
računalnika in drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov. Podpira ločljivosti do 1920 x
1080 (širok zaslon) ali 1600 x 1200 (običajno).

Številka izdelka: NL571AA

HP-jevo vgrajeno delovno
središče 2 za računalnike v
majhnem ohišju

HP-jevo vgrajeno delovno središče (IWC) v majhnem ohišju je posebej zasnovano za uporabo z namiznim računalnikom
HP Compaq v majhnem ohišju in monitorjem v velikosti od 43,18 do 60,96 cm (od 17 do 24 palcev) ter omogoča
prenosen, kompakten delovni prostor za povečanje omejenega delovnega okolja. (Za monitorje z diagonalo od 17 do 24
palcev veljajo podprte omejitve teže od 3,38 do 5,5 kg. (7,5 do 12,1 lb).)

Številka izdelka: QP897AA

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: UD950E
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Opombe k sporočilom
Potrebna je vsebina z visoko ločljivostjo.
Vhod MHL 2.0 omogoča polnjenje pametnih telefonov in tabličnih računalnikov z ustreznim priključkom. Vključuje tudi zaslonski vmesnik za učinkovitejšo povezavo med vrati DisplayPort in HDMI. Za povezavo z
monitorjem morata pametni telefon in tablični računalnik podpirati vmesnik za vrata MHL ali HDMI. Preberite specifikacije vaše mobilne naprave.
3 Naprodaj ločeno. Storitve HP Care Pack so naprodaj ločeno. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack so odvisni od geografske lokacije. Storitev lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme. V
veljavi so določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/cpc.
4 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
1
2

Tehnične specifikacije zanikanja
1
2

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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