Veri sayfası

HP EliteDisplay S270c 68,6 cm (27 inç) Kavisli
Monitör
Kavisli ekrandan vazgeçemeyeceksiniz

HP'nin ilk kavisli ticari ekranı olan
HP Elite Display S270c Kavisli
Monitör ile, bilgisayarınızdaki ve
mobil cihazınızdaki içerikleri
yepyeni bir şekilde sergileyin; 68,6
cm (27 inç) diyagonal ekran,
gelişmiş çevre birim
okunabilirliğiyle sürükleyici bir
görsel deneyim sunar.

Görüşünüzü genişletin.
● Görüş açınızı aynı boyutta bir 16:9 FHD ekrana göre artıran 1920 x 1080 full HD 1 kavisli ekranla görüş alanınızı
genişletin.
İstediğiniz cihazdan göz alıcı sunumlar yapın.
● Cihazlarınızı şarj edilmiş ve kullanıma hazır durumda tutan kolay MHL bağlantısı sayesinde akıllı telefonunuz veya
tabletinizdeki içerikleri anında süper boyutlu ekrana yansıtın.2
Her şeyi görün ve duyun.
● Geniş görüntüleme açıları sayesinde kapsayıcı bir görsel deneyimle medya uygulamalarınızdan en iyi şekilde
faydalanın ve en üst düzeyde bas sesleriyle daha doğal bir ses deneyimi sağlayan, sürükleyici dört hoparlörlü DTS
Ses sisteminin keyfini çıkarın.
Özellikler:
● Şık ve modern gümüş ve siyah renk paleti, ince tasarım ve 82 ppi ile %95 sRGB renk gamı sunan muhteşem
ekranın ön yüzünün yanı sıra ekranın tamamında tutarlı görüntüleme için düşük yansıma ve bozulmayla şık
performans için çıtayı yükseltin.
● HP Display Assistant yazılımıyla ekranı çalışma şeklinize göre düzenleyin.
● BT yatırımlarınızın standart sınırlı garanti ile desteklenmesinin rahatlığını yaşayın. Standart garantilerden daha
kapsamlı koruma almak için isteğe bağlı HP Care hizmetlerinden birini seçin.3
● Düşük halojen,4 arseniksiz cam ve cıva içermeyen arka ışıklar gibi çevre dostu bileşenlere sahip bir ekran ile daha
bilinçli bir tüketici olun.
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Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

K1M38AA; K1M38AT

Ürün rengi

Siyah çerçeve ve Gümüş sehpa

Monitör boyutu (diyagonal)

68,6 cm (27 inç)

Ekran türü

VA

Etkin Panel Alanı

597.8 x 336.3 mm;

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

300 g/m²1

Kontrast oranı

3000:1 statik; 10000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

8 ms gri-gri (overdrive ile)1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Tak ve Çalıştır; Yansımasız; Düşük Bulanıklık; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri

Kullanıcı denetimleri

Menü; Artı ("+"); Eksi ("-"); Ses düzeyi artı/eksi; Güç

Giriş sinyali

1 VGA; 1 HDMI 1.4 (HDCP desteği ile); 1 MHL 2.0/HDMI 1.4 (HDCP desteği ile)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 ses girişi

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Enerji verimlilik sınıfı: A; Etkin Panel Alanı: 597.8 x 336.3 mm; Açık modda güç tüketimi: 30 W; Yıllık enerji tüketimi: 44 kWh; Güç tüketimi (Bekleme): 0,45
W; Güç tüketimi (kapalı modda): 0,29 W; Güç Tüketimi tanımı: 65 W (maksimum), 35 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 74,47 x 6,04 x 37,86 cm
G x D)
Ağırlık

6,7 kg (Sehpayla birlikte); 5,5 kg (Sehpasız)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -1 - +20°

Çoklu ortam

Dört hoparlör, 4 W / kanal, L ve R, DTS Ses

Belgeler ve Uyumluluk

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

Çevre koruma

Cıva içermeyen ekran arka ışıkları; Arsenik içermeyen ekran camı; Düşük halojen2

Kutudakiler

AC güç kablosu; Harici Güç Kaynağı (65 W); VGA kablosu (belirli SKU'larda); HDMI kablosu (belirli SKU'larda); DP-HDMI adaptörü; VESA duvara/kola montaj
adaptörü; CD (kullanım kılavuzu, garanti, sürücüler içerir); HP Display Assistant yazılımı

Garanti

2 yıl sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Çift Çıkışlı USB Grafik
Adaptörü

Bilgisayarınıza tek bir USB 3.0 B bağlantısı ile görüntülerde yüksek çözünürlük sağlayan DVI-I ve DisplayPort çıkışlarına
sahip HP Çift Çıkışlı USB Grafik Adaptörü'nün sunduğu çift monitör kurulumu sayesinde ekran kalitesini ve üretkenliği
artırın.

Ürün numarası: C5U89AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve
kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma
alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

HP USB Grafik Bağdaştırıcısı

HP, monitörlerimizi tamamlamak ve tüm bilgi işlem deneyimini geliştirmek üzere tasarlanmış çeşitli isteğe bağlı ürünler
sunar (her biri ayrı olarak satılır). Çok küçük boyutlu HP USB Grafik Adaptörü, üretkenliği artırmanıza ve birçok açık
uygulama üzerinde birden çok görev gerçekleştirmenize yardımcı olmak için aynı anda altıya kadar ekran bağlantısına
olanak sağlar. Dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayar ile ikinci bir monitör arasında köprü kurmak için tek bir Adaptör
ya da birçok ekranı birbirine bağlamak için birden çok Adaptör kullanın. En fazla 1920 x 1080 (geniş ekran) veya 1600 x
1200 (geleneksel) çözünürlükleri destekler.

Ürün numarası: NL571AA

Small Form Factor için HP
Tümleşik İş Merkezi 2

HP Compaq Small Form Factor (SFF) Masaüstü Bilgisayar ve 43,18 cm - 60,96 cm (17 - 24") köşegen monitör ile
kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan HP Tümleşik İş Merkezi 2 (IWC) - Small Form Factor (SFF), alanın kısıtlı olduğu iş
ortamlarının kullanımını en üst düzeye çıkarmak amacıyla portatif ve kompakt bir çalışma alanı sağlar. (7,5 ile 12,1 lbs
arasındaki desteklenen ağırlık sınırını karşılamak için 17 - 24" köşegen monitörler gerekir. (3,38 - 5,5 kg).)

Ürün numarası: QP897AA

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın

Ürün numarası: UD950E
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Mesaj Altbilgileri
Yüksek çözünürlüklü içerik gereklidir.
MHL 2.0 bağlantı noktası, bir MHL uyumlu akıllı telefon ve tablet pili şarj eder. Bağlantı esnekliğini artırmak için bir DisplayPort - HDMI donanım kilidi içerir. Akıllı telefon veya tabletin MHL özelliğinin etkinleştirilmesini ve
monitöre bağlantı için bir HDMI donanım kilidine sahip olmasını gerektirir. Mobil cihazınızın teknik özelliklerine bakın.
3 Ayrı satılır. HP Care Pack Hizmetleri ayrı satılır. HP Care Pack Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve
sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılar için bkz www.hp.com.tr/carepack.
4 Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
1
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2

Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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