Adatlap

HP EliteDisplay E273 68,58 cm-es (27 hüvelykes)
monitor
Túllépheti a hétköznapi kijelzők határait

Az optimális megjelenítést és
hatékony munkavégzést biztosító,
ergonomikus kialakítású, rendkívül
modern üzleti kijelző a stílus és a
teljesítmény találkozása. A három
oldalán hajszálvékony keretű HP
EliteDisplay E273 68,58 cm-es (27
hüvelykes) monitor lehetővé teszi
több kijelző megszakítás nélküli
elrendezésben való összeállítását
és 4 irányban állítható, így egész
nap kényelmesen és hatékonyan
dolgozhat.

Törje át a korlátokat
● Hatékonyabban dolgozhat megszakítás nélkül egy vagy több képernyőn a három oldalon hajszálvékony keretű
képernyővel, amely támogatja a megszakításmentes többmonitoros megtekintést.1 Minden szögből élvezheti az
éles látványvilágot az 1920 x 1080 Full HD felbontású,2 68,58 cm-es (27 hüvelykes) képátlójú IPS képernyőn.
Kényelmesen dolgozhat
● Az állítható dőlésnek és elforgatásnak és a 150 milliméteres tartományban állítható magasságnak
köszönhetően a legkényelmesebb helyzetben dolgozhat. Több kijelző használata esetén a tengelyforgatással
állíthatja be az álló vagy fekvő nézetet.1
Egyszerű, kényelmes csatlakoztatási lehetőségek
● Leggyakrabban használt eszközeivel dolgozhat a VGA-, HDMI- és DisplayPort™-csatlakozási lehetőségek révén.
USB-eszközeit közvetlenül a kijelzőhöz csatlakoztathatja a két USB 3.0-porttal.
Szolgáltatások
● Hatékony, kompakt megoldást hozhat létre, ha közvetlenül az oszlopállványra rögzíti a kompatibilis HP mini
asztali számítógépét, illetve bizonyos vékonyklienseket vagy Chromebox eszközöket az opcionális HP B300 PC
monitorrögzítővel.3
● Csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeit ezzel az alacsony halogéntartalmú, ENERGY STAR®
minősítésű, EPEAT® Gold besorolású kijelzővel, amely 85%-ban felhasználás után újrahasznosított
műanyagokat tartalmaz, így a TCO Edge-tanúsítvány követelményeinek is megfelel.4,5
● Saját munkaigényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét a HP Display Assistant szoftver segítségével,
amely lehetővé teszi a képernyő felosztását, továbbá a kijelző illetéktelen leválasztásakor annak halványításával
segít megelőzni a kijelző ellopását.
● A kijelzőhöz tervezett és tesztelt, opcionális HP kiegészítőkkel teljes körű megoldást állíthat össze.6
● Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését hároméves normál korlátozott jótállás támogatja. Ha további
lehetőségekkel kívánja bővíteni a védelmet, vegye igénybe a külön megvásárolható HP Care szolgáltatást.7
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HP EliteDisplay E273 68,58 cm-es (27 hüvelykes) monitor
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

1FH50AA;1FH50AT;1FH50AS

Termékszín

Fekete és ezüst

Képernyőméret (átlós)

68,58 cm (27")

Képernyő típusa

IPS LED-háttérvilágítással

Panel aktív területe

59,78 x 33,63 cm;

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

250 cd/m²1

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus1

Válaszarány

5 ms be/ki1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Képsíkváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Elforgathatóság; Plug and Play; Felhasználó által
programozható; Antisztatikus

Felhasználói vezérlők

Színvezérlés; Képvezérlés; Információk; Bemeneti vezérlés; Nyelv; Fényesség; Kezelés; Menü; OSD-vezérlés; PIP-vezérlés; Teljesítményvezérlés

Bemeneti jel

1 DisplayPort™ 1.2 (HDCP-támogatással); 1 HDMI (HDCP-támogatással); 1 VGA

Portok és csatlakozók

3 USB 3.0-csatlakozó (egy számítógéphez csatlakoztatható, kettő USB-eszközhöz csatlakoztatható)1

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Energiahatékonysági osztály: A+; Panel aktív területe: 59,78 x 33,63 cm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 16 W; Éves energiafogyasztás: 24 kWh;
Energiafogyasztás (Készenlét): 0,25 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,19 W; Energiafogyasztási adatok: 42 W (maximális), 25 W (jellemző),
0,3 W (készenléti); Képernyőfelbontás: FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Méretek állvánnyal (Szé x Mé x 61,09 x 21,39 x 52,26 cm
Ma)
Méretek állvány nélkül (Szé x
Mé x Ma)

61,09 x 5,02 x 36,4 cm

Súly

7,02 kg (Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Dönthetőség: –5 és +20° között; Forgathatóság: 45° ± 2°; Tengelyforgatás: 90°; Magasság: 150 mm

Tanúsítvány és megfelelőség

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; VCCI; WEEE; CSA; EAC; UL; MEPS – Vietnam; MEPS –
Ausztrália/Új-Zéland; SmartWay Transport Partnership – csak Észak-Amerika

Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Gold

A doboz tartalma

Monitor; Hálózati tápkábel; CD (a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat tartalmazza); DisplayPort™ 1.2-kábel; HP Display Assistant;
USB-kábel (A típusú csatlakozó – B típusú csatlakozó); VGA-kábel

Jótállás

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP EliteDisplay E273 68,58 cm-es (27 hüvelykes) monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP B300 PC monitorrögzítő

Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a HP B300 PC-rögzítőkerettel, amellyel a HP-munkaállomásokat, a HP
mini asztali számítógépeket, a HP Chromebox eszközöket, illetve a meghatározott HP-vékonyklienseket közvetlenül az
adott 2017-es és 2018-as HP Elite Display és HP Z Display kijelzők mögé csatlakoztathatja.1

Termékszám: 2DW53AA

HP 5 éves, normál, egy
munkanapon belüli, helyszíni
hardvertámogatás
monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást
nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7935E
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HP EliteDisplay E273 68,58 cm-es (27 hüvelykes) monitor
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
Minden képernyő külön vásárolható meg.
Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
A HP mini asztali számítógép, a vékonykliens és a Chromebox külön vásárolhatók meg, és használatukhoz a külön megvásárolható HP B300 PC monitorrögzítő szükséges. A termékkompatibilitási információkért
tekintse meg a kijelző QuickSpecs ismertetőjét.
4
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.
5
EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg. Keresésikulcsszó-generátor a HP napenergiával működő, külső
felek által gyártott kiegészítőket tartalmazó áruházában: www.hp.com/go/options.
6
Külön vásárolhatók meg.
7
A HP Care Pack csomagok külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A
szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást
az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP
termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.
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Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.
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Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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