גיליון נתונים

צג  HP EliteDisplay E273mבגודל  68.58ס"מ ) 27אינץ'(

בן לוויה מודרני ומהמם לשיתוף פעולה עסקי

התחבר ושתף פעולה בנוחות מלאה
על-גבי צג HP EliteDisplay E273m
בגודל  68.58ס"מ ) 27אינץ'( ,עם אישור
® Skype for Businessלחוויית וידאו
ושמע אופטימליות בין התצוגות ובעל
מסגרת  Micro-Edgeבעלת  3צדדים
לפריסה חלקה של צגים מרובים
ולארגונומיה ניתנת להתאמה ב-4
כיוונים.
1

כלי תקשורת מתקדמים בלחיצת כפתור
● ערוך פגישות מקוונות עם עמיתים מעבר למסדרון או ברחבי העולם עם צג בעל אישור ® Skype for Businessעם מצלמת אינטרנט
 ,HDשמע מכוונן במומחיות מאת  ,Bang & Olufsenמיקרופון ומפתחות שיתוף פעולה לניהול שיחות ללא תפריט על המסך.

עבוד בנוחות
● מצא את התנוחה הפרודוקטיבית והנוחה ביותר עם הטיה ,גובה וסיבוב מתכווננים והגדרות כוונון גובה של עד  150מ"מ .השתמש
בסיבוב על ציר כדי להתאים אישית מצבי תצוגה לאורך או לרוחב בעת השימוש בצגים מרובים1.
פרוץ את הגבולות
●
הגדל את הפרודוקטיביות עם תצוגות ללא הפרעות של מסך אחד או מסכים רבים עם מסגרת  Micro-Edgeבעלת שלושה צדדים
שתומכת במערכים חלקים לחלוטין 1.קבל תצוגות ויזואליות חדות מכל זווית באמצעות מסך  IPSבגודל  68.58ס"מ ) 27אינץ'(
באלכסון בעל רזולוציית  Full HDשל .21,920 x 1,080
כולל
● התאם אישית את התצורה על-ידי שילוב הצג שלך עם אביזר של  HPהמיועד ל ,UCC-לרבות אוזניות מחווטות ואלחוטיות ,טלפון עם
רמקול ומקלדות עם מקשים ייחודיים לשיתוף פעולה3.
●
הרכב מחשב  HP Desktop Miniתואם או לקוח  Thin Clientנבחר או  Chromeboxישירות על המעמד באמצעות זרוע הרכבת
המחשב האופציונלית HP B300.4
● שמור את סביבת העבודה שלך נקייה עם כבל יחיד של וידאו ונתונים באמצעות ™ ;USB-Cהיה מוכן למוצרים מדורות שונים עם
™ ,VGA ,HDMI ,DisplayPortורכזת  USBבעלת  3יציאות5.
●
צמצם את צריכת האנרגיה ועזור בהפחתת העלויות עם צג דל בהלוגן ,בעל אישור ® ENERGY STARובעל רישום EPEAT® Gold
שעומד בדרישות  TCO Certified Edgeעם  85%פלסטיק ממוחזר אחרי שימוש6,7.
● תכנן את המסך בהתאם לאופן העבודה שלך בעזרת תוכנת  ,HP Display Assistantהמאפשרת לחלק את המסך למחיצות ומסייעת
במניעת גניבות על-ידי עמעום צג שמתנתק ללא אישור.
● תוכל להיות סמוך ובטוח שההשקעה שלך ב IT-מגובה באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים .להרחבת ההגנה ,בחר בחבילת
תמיכה  HP Care Packאופציונלית8.
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טבלת מפרטים

מק"ט

צבע מוצר

1FH51AA;1FH51AT;1FH51AS

שחור

גודל תצוגה )באלכסון(

 68.58ס"מ )"(27

אזור לוח פעיל

 33.63 x 59.78ס"מ;

סוג תצוגה

זווית צפייה
בהירות

 IPSעם תאורת  LEDאחורית
 178°אופקי;  178°אנכי
250 cd/m²1

יחס ניגודיות

 1,000:1סטטי;  50,00000:1דינמי

יחס רוחב-גובה

16:9

יחס תגובה

רזולוציה טבעית

1

זמן הפעלה/כיבוי של 5 ms1

 1,920 x 1,080) FHDב -60הרץ(

רזולוציות נתמכות

480 x 640 ;400 x 720 ;600 x 800 ;768 x 1,024 ;720 x 1,280 ;800 x 1,280 ;1,024 x 1,280 ;900 x 1,440 ;900 x 1,600 ;1,050 x 1,680 ;1,080 x 1,920

פקדים למשתמש

בקרת צבע; בקרת תמונה; מידע; בקרת הזנה; שפה; תאורה; ניהול; תפריט; בקרת  ;OSDבקרת  ;PIPבקרת מתח

יציאות ומחברים

 ,upstream) ™USB Type-C ;USB 3.0 2אספקת מתח של עד  15ואט(

צריכת מתח

רמת חיסכון באנרגיה ;A :אזור לוח פעיל 33.63 x 59.78 :ס"מ; צריכת חשמל במצב פועל 25 :ואט; צריכת האנרגיה השנתית 37 :קוט"ש; צריכת מתח )מצב המתנה(0.5 :
וואט; צריכת חשמל )במצב כבוי( 0.3 :ואט; תיאור צריכת מתח 68 :ואט )מרבי( 32 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך 1,920 x 1,080) FHD :ב -60הרץ(

מאפייני תצוגה

אות קלט

מתח במבוא

ציפוי נגד בוהק; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש;
אנטי-סטטי;
יציאת ) DisplayPort™ 1.2עם תמיכת  ;(HDCPיציאת ) HDMIעם תמיכה ב ;(HDCP-יציאת VGA
1

מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 38.4 x 21.4 x 61ס"מ

משקל

 7.9ק"ג )עם מעמד(

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(
מאפיינים ארגונומיים

אישור ותאימות
סביבתי

 38.9 x 4.75 x 61ס"מ
הטיה -5 :עד  ;+22°סיבוב ;45° ±2° :סיבוב על ציר ;90° :גובה 150 :מ"מ

 EAC; MEPS ;VCCI; WEEE ;PSB; TUV-S ;BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307וייטנאם;  MEPSאוסטרליה  -ניו זילנד; SmartWay Transport
 - Partnershipצפון אמריקה בלבד; אישור  Windows 8.1 ,Windows 10) Microsoft WHQLו ;Windows 7); cTUVus-מקסיקו )CoC); MSIP

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן

2

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

בעל אישור ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.

תכולת האריזה

כבל מתח  ;ACכבל  ;DisplayPort™ 1.2תיעוד; כבל  ;VGAכבל USB Type-C™ to A
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
תושבת תלייה למחשבי HP
B300

התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זווית באמצעות תושבת התלייה למחשבי  HP B300שמאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה של ,HP
1
מחשב שולחני  HP Chromebox ,HP Miniאו  HP Thin Clientנבחר ישירות מאחורי צגי  2017ו -2018 HP EliteDisplayו.HP Z-

מרכז עבודה משולב של  HPעבור
מחשב שולחני  Miniומחשב
Thin Client

הפק את המרב מסביבות עבודה מוגבלות במקום בעזרת מרכז העבודה המשולב ) (IWCשל  HPלמחשב שולחני /Miniמחשב ,Thin Client
המאפשר לך ליצור פתרון קומפקטי לשולחן העבודה באמצעות שילוב תצוגה] [1עם מחשב שולחני  ,HP Miniמחשב  Thin Clientאו מכשיר
 [1]HP Chromeboxומספק לך גישה קדמית נוחה לכל הכניסות.

תמיכת של  HPבחומרה של צג
באתר הלקוח ,ביום העבודה
הבא ,למשך  5שנים

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה
אינה ניתנת לפתרון מרחוק.

מק"ט2DW53AA :

מק"טG1V61AA :

מק"טU7935E :
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הערות שוליים להעברת הודעות

 1כל צג נמכר בנפרד.
] [2כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 3לרכישה בנפרד.
 4מחשב שולחני  ,HP Miniלקוח  Thin Clientו Chromebox-נמכרים בנפרד ודורשים את זרוע הרכבת המחשב  HP B300שנמכרת גם היא בנפרד .עיין במפרטים המהירים של התצוגה לקבלת מידע בנוגע לתאימות המוצר.
 5תומך במצב החלפה ) (Alt modeבלבד של  USB Alt-C ™ DisplayPortולא מופעלת אספקת חשמל.
 6ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 7בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום במדינה/אזור שלך .חפש אחר מילת המפתח  generatorלמציאת אביזרים מחוללי חשמל סולארי בחנות
לאפשרויות צד שלישי של  HPבכתובת .www.hp.com/go/options
 8חבילות  HP Care Packנמכרות בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת
 .www.hp.com/go/cpcשירותי  HPכפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים
וההתניות של  HPבנוגע לשירות ,ואף לא מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 2ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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