Folheto de especificações

Monitor HP EliteDisplay E273q de
27 polegadas
O estilo encontra a substância
no incrivelmente moderno
monitor HP EliteDisplay
E273q de 27 polegadas QHD,
um monitor Quad HD criado
para visualização,
produtividade e ergonomia
ideais com painel de
microborda de 3 lados para
posicionamento lado a lado
de vários monitores ,
conetividade USB-C™ flexível
e conforto de ajuste em 4
direções.
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Uma visão ampla de todo o seu trabalho
● Traga mais de seus dados para a tela ao mesmo tempo em uma enorme tela de 27" com
resolução Quad HD 2560 x 14403, que oferece suporte a gerenciamento de colunas e linhas
eficiente em seu software de escritório e curvas mais suaves em suas imagens.
Leve a sua produtividade até o limite
● Reduza as interrupções com a microborda de 3 lados da tela, que essencialmente as remove de
sua linha de visão para que você possa executar várias tarefas o quanto quiser em arrays de
multitelas praticamente perfeitos. 1
Trabalhe confortável
● Encontre a posição mais confortável e produtiva para você, com ajuste de inclinação, altura,
rotação e configurações de até 150 mm de ajuste de altura. Use a rotação com articulação para
personalizar as visualizações de retrato ou paisagem ao usar várias telas.1
Conectividade expandida e flexível
● Mantenha seu espaço de trabalho organizado com conexões de vídeo e dados em um único
cabo com USB-C™2. Esteja pronto para várias gerações de produtos com DisplayPort™, HDMI,
VGA e um hub USB de 2 portas.
Recursos

3-Sided Micro-edge

Displayport,
HDMI, VGA

Ergonomic Display

Efficient Workspace

●

Monte seu HP Desktop Mini PC ou selecione Thin Client ou Chromebox diretamente no suporte
em coluna, usando o suporte para montagem de PC HP B300 (opcional).

●

Reduza o consumo de energia e ajude a reduzir os custos com uma tela de baixo teor de
halogênio, certificação ENERGY STAR® e registro6 EPEAT® Gold, que atende aos critérios TCO
Certified Edge com 85% de plástico reciclado pós-consumo.

●

Deixe a tela do seu jeito de trabalhar, com o software HP Display Assistant, que permite o
particionamento de tela e ajuda a impedir roubos apagando um monitor que seja desconectado
sem aprovação.

●

Crie uma solução completa com acessórios da HP opcionais projetados e testados para
funcionar com seu monitor.

●

Fique tranquilo, pois o seu investimento em TI conta com o suporte de uma garantia limitada
padrão de três anos. Para estender sua proteção, selecione um serviço HP Care opcional.
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Monitor HP EliteDisplay E273q de 27 polegadas Tabela de especificações

Tamanho da tela
(diagonal)

68,58 cm (27")

Tipo do visor

IPS com iluminação por LED

Área Ativa do Painel

23.46 x 13.18 in; 59,6 x 33,5 cm

Ângulo de visualização

178° horizontal; 178° vertical

Brilho

350 cd/m² 1

Relação de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico 1

Tempo de resposta

5 ms ligado/desligado 1

Relação largura-altura

16:9

Resolução nativa

QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)
(A placa de vídeo do PC conectado deve ser capaz de oferecer suporte a 2560 x 1440 a 60 Hz.)

Resoluções admitidas

2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400;
640 x 480

Características do visor

Antirreflexo; IPS (In plane switching); Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controles na tela; Rotação em pivô; Plug and Play; Programável pelo usuário;
Antiestático

Controles do usuário

Brilho; Controle de cor; Contraste; Sair; Controle de imagem; Informações; Controle de entrada; Idioma; Gerenciamento; Menu; OK; Liga/Desliga

Sinal de entrada

1 VGA; 1 HDMI; 1 DisplayPort™ 1.2;
(com suporte a HDCP)

Portas e conectores

2 USB 3.0 1

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energia

75 W (máximo), 45 W (típico), 0,5 W (estado de espera)

Dimensões com o
suporte (L × P × A)

24.1 x 8.4 x 20.6 in
61,2 x 21,4 x 52,3 cm

Dimensões sem o
suporte (L × P × A)

24,1 x 1,9 x 14,3 pol.
61,2 x 4,9 x 36,4 cm

Peso

16,3 lb
7,4 kg
Com suporte

Funcionalidades
ergonômicas

Inclinação: -5 a +22°; Rotação: 45° ±2°; Rotação em pivô: 90°; Altura: 150 mm

Ambiental

Vidro do monitor sem arsênio; Iluminação do monitor sem mercúrio; Baixo teor de halogênio 2

Conformidade com
standards de eficiência
energética

Certificação ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Conteúdo da caixa

Monitor; Cabo de alimentação CA; Cabo HDMI; Cabo USB; Cabo DisplayPort™ 1.2; CD (inclui manual do usuário, garantia, drivers); HP Display Assistant

Veja avisos legais de isenção de responsabilidade importantes na última página
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HP Recommended Accessories and services
Braço para um único monitor
HP

O braço para um único monitor é o acessório de mesa perfeito para sua vida profissional. Elegante e aerodinâmico, o
braço para um único monitor é projetado para complementar a maneira que você trabalha.
Referência: BT861AA

Estação de acoplamento HP
UltraSlim

Projetada exclusivamente para notebooks HP EliteBook ultraslim, a estação de acoplamento HP UltraSlim expande
exibição, rede e conectividade de dispositivos, para que você possa ser mais produtivo durante todo o dia, tudo através de
uma simples estação lateral de clique único e deslizamento.
Referência: D9Y32AA

Suporte de liberação rápida
HP

Uma solução de montagem segura e fácil de usar para monitores de tela plana HP Thin Client, compatíveis VESA, e outros
produtos HP desktop. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.
Referência: EM870AA

HP Integrated Work Center
para Desktop Mini e Thin
Client

Aproveite ao máximo ambientes de trabalho pequenos com um HP IWC Desktop Mini/Thin Client que permite a você criar
uma solução de desktop compacto, combinando uma tela1 a um HP Desktop Mini, HP Thin Client ou HP Chromebox1 e
oferecendo acesso conveniente pela frente a todas as entradas.
Referência: G1V61AA

Base Hot Desk HP

Redefina o design do espaço de trabalho com a base HP Hot Desk, uma estação temporária pronta para uso que
comporta um monitor e estação de acoplamento plug-and-play, aumenta a produtividade e fornece um espaço de
trabalho limpo e confortável para sua força de trabalho móvel e flexível por um preço acessível.
Referência: W3Z73AA
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Notas de rodapé de mensagens
Cada monitor vendido separadamente.
Oferece suporte apenas ao modo USB-C™ DisplayPort Alt e o fornecimento de energia não está habilitado.
Todas as especificações de desempenho representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
4 HP Desktop Mini PC, Thin Client e Chromebox HP vendidos separadamente e requerem o suporte para montagem de PC HP B300, também vendido separadamente. Veja a compatibilidade do produto nas especificações
rápidas.
5 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos incluem quantidades maiores de halogênio. As peças de serviço obtidas após a compra podem incluir uma quantidade maior de halogênio.
6 Registro EPEAT® onde aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro em seu país. Pesquise usando a palavra-chave "gerador" na loja de opcionais de terceiros da
HP para ver os geradores solares em www.hp.com/go/options.
7 Cada um vendido separadamente.
1
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Notas de rodapé das especificações técnicas
1
2

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
Fontes de alimentação externas; cabos de alimentação; cabos e periféricos contêm halogênio. As peças de manutenção obtidas após a compra podem não ser de baixo teor de halogênio.

Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com
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