Taulukot

HP EliteDisplay E273m -näyttö, 68,58 cm (27 tuumaa)
Vaikuttavan nykyaikainen yhteistyöväline yrityskäyttöön

Ota yhteyksiä ja tee yhteistyötä
mukavasti 68,58 cm:n (27 tuuman)
HP EliteDisplay E273m -näytöllä,
jonka Skype for Business®
-sertifiointi takaa parhaan
mahdollisen videokuvan ja äänen
näyttöjen välillä, jonka
kolmisivuinen mikroreunakehys
mahdollistaa usean näytön
saumattoman käytön rinnakkain ja
jossa on nelisuuntaiset
ergonomiasäätömahdollisuudet.
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Kehittyneet viestintätyökalut käytettävissä yhdellä painalluksella
● Viesti verkon kautta naapurihuoneeseen tai maapallon toiselle puolelle Skype for Business® -sertifioidulla
näytöllä, jossa on teräväpiirtoinen verkkokamera, huippuunsa viritetyt Audio by Bang & Olufsen
-ääniominaisuudet, mikrofoni ja yhteistyöpainikkeet, joiden avulla voit hallita puheluita ilman näyttövalikkoa.
Työskentele mukavasti
● Etsi itsellesi sopivin ja tuottavin asento säädettävällä kallistuksella, korkeudella, kierrolla ja jopa 150 mm:n
korkeusasetuksella. Voit mukauttaa pysty- ja vaakanäkymiä näytön kierron ansiosta, kun käytät useita näyttöjä.1
Riko rajoja
● Paranna tuottavuuttasi esteettömällä yhden tai usean näytön näkymällä, joka tukee kolmisivuisen
mikroreunakehyksen ansiosta käytännössä saumattomia monen näytön ryhmiä. 1 Saat terävän näkymän mistä
tahansa kulmasta 1 920 × 1 080 Full HD -tarkkuudella 2. Lävistäjältään 68,58 cm:n (27 tuuman) IPS-näyttö.
Ominaisuudet
● Mukauta ratkaisusi yhdistämällä näyttöön UCC:tä varten suunniteltuja HP-lisälaitteita, kuten langallisia ja
langattomia kuulokkeita, kaiutinpuhelimia ja näppäimistöjä, joissa on erilliset yhteistyönäppäimet.3
● Kiinnitä yhteensopiva HP:n minipöytätietokone tai valitsemasi Thin Client -työasema tai Chromebox suoraan
pylväsjalustaan valinnaisella HP B300 -PC-kiinnitystelineellä.4
● Pidä työtila siistinä: video ja data kulkee yhden USB-C™-kaapelin kautta; valmistaudu tuotteiden tuleviin
sukupolviin DisplayPort™-, HDMI- ja VGA-porttien sekä 3-porttisen USB-keskittimen avulla.5
● Vähennä virrankulutusta ja auta alentamaan kustannuksia vähähalogeenisella, ENERGY STAR®-hyväksytyllä,
EPEAT® Gold-rekisteröidyllä näytöllä, joka vastaa TCO Certified Edgen vaatimuksia (85 % uudelleen kierrätettyä
muovia).6,7
● Mukauta näyttö työskentelytapaasi sopivaksi HP Display Assistant -ohjelmistolla, joka mahdollistaa näytön
jakamisen. Se auttaa myös ehkäisemään laitevarkauksia himmentämällä näytön, joka on irrotettu ilman lupaa.
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit
laajentaa suojaa valinnaisella HP Care -palvelulla.8
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HP EliteDisplay E273m -näyttö, 68,58 cm (27 tuumaa)
Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

1FH51AA;1FH51AT;1FH51AS

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

68,6 cm (27 tuumaa)

Näyttötyyppi

IPS, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

59,78 x 33,63 cm;

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

5 ms (päälle/pois)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Häikäisemätön; IPS-tekniikka; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; kallistuskierto; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa;
Antistaattinen

Käyttäjätoiminnot

värinhallinta; kuvanhallinta; tietoja; tulon ohjaus; kieli; luminanssi; hallinta; valikko; OSD-ohjaus; PIP-ohjaus; virran hallinta

Sisääntulosignaali

1 DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki); 1 HDMI-portti (HDCP-tuki); 1 VGA

Portit ja liittimet

2 USB 3.0 -porttia; USB Type-C™ -portti (ylöspäin, virransyöttö enintään 15 W)1

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Energiatehokkuusluokka: A; Paneelin aktiivinen alue: 59,78 x 33,63 cm; Virrankulutus virta kytkettynä: 25 W; Energiankulutus vuodessa: 37 kWh;
Virrankulutus (Valmiustila): 0,5 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,3 W; Virrankulutuksen kuvaus: 68 W (enintään), 32 W (normaali), 0,5 W (valmiustila);
Näytön tarkkuus: FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Tuotteen mitat jalustan kanssa 61 × 21,4 × 38,4 cm
(l × s × k)
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l 61 × 4,75 × 38,9 cm
× s × k)
Paino

7,9 kg (jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: –5° – +22°; kääntö: 45° ± 2°; kallistuskierto: 90°; korkeus: 150 mm

Sertifikaatit ja yhteensopivuus BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; PSB; TÜV-S; VCCI; WEEE; EAC; MEPS (Vietnam); MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti);
SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka); Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 10, Windows 8.1 ja Windows 7); cTUVus; CoC (Meksiko); MSIP
Ympäristö

Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen2

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Gold

Pakkauksen sisältö

Virtajohto; DisplayPort™ 1.2 -kaapeli; Ohje; VGA-kaapeli; USB-kaapeli Type-C™ ja toisessa päässä A

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP B300 PC -asennuskisko

Mukauta kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu HP B300 PC -asennuskiskolla, johon voidaan kiinnittää HP-työasema, HP
Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallit) suoraan vuoden 2017 tai 2018 HP Elite- tai HP Z -näytön
taakse.1

Tuotenumero: 2DW53AA

HP:n integroitu työkeskus
minipöytätietokoneille ja Thin
Client -päätteille

Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda
pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox
-tietokoneeseen1, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

HP:n 5 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan
päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: G1V61AA

Tuotenumero: U7935E
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Viestin alaviitteet
Näytöt hankittava erikseen.
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Hankittava erikseen.
4
HP:n minipöytätietokone, Thin Client ja Chromebox myydään erikseen. Käyttö edellyttää HP B300 -PC-kiinnitystelinettä, joka myös myydään erikseen. Katso tuotteen yhteensopivuus näytön QuickSpecs-tiedoista.
5
Tukee vain USB-C™ DisplayPort -portin Alt-tilaa. Virransyöttö ei ole käytössä.
6
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
7
EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net. Etsi aurinkokennokäyttöisiä varusteita generaattori-hakusanalla HP:n
muiden valmistajien lisävarustekaupasta osoitteesta www.hp.com/go/options
8
HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta
www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia,
joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
1
2
3

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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