Taulukot

HP EliteDisplay S270n 4K -mikroreunainen näyttö,
27 tuumaa
4K -näyttö, joka herättää huomiota
1

Herätä kateutta työkavereissasi
ultrateräväpiirtoisella,
mikroreunaisella HP EliteDisplay
S270n 4K -näytöllä. Tyylikkäässä ja
helppokäyttöisessä näytössä on
kolmisivuinen mikroreunakehys, ja
se on helppo yhdistää
USB-C™-portin kautta laitteeseen.

Älä jää mistään paitsi
● Tuo luovuutesi ja sisältösi esille suurella, lävistäjältään 68,58 cm:n (27 tuuman) 4K1-näytöllä, jonka 3 840 × 2
160 resoluutio takaa, että yksityiskohdat näkyvät selvästi ja että väreissä on eloa.
Siivoa sotkut
● Pidä työtilasi pelkistettynä käyttämällä yhtä ainoaa USB-C™-kaapelia videon ja datan siirtämiseen ja virran
lähettämiseen2 tietokoneelle, kannettavalle, tabletille tai puhelimelle.
Tilaa riittää
● Tee tehokkain visuaalinen vaikutus ja saavuta optimitehokkuus kolmisivuisella mikroreunaisella näytöllä, jonka
ansiosta useampi näyttö3 voidaan sijoittaa helposti rinnakkain lähes saumattomasti. Lisää työmukavuutta
korkeuden 100 mm:n säätömahdollisuudella.
Ominaisuudet
● Nopea käyttöönotto: laite on heti käyttövalmis. Liitä vain nopeasti videolähteet näyttöön USB-C™-portin,
DisplayPort™ 1.2 -liitännän ja kahden HDMI-liitännän kautta.
● Ajattele energiatehokkaasti ja ota käyttöön ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT® Gold -rekisteröity laite.4
● 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.5

Taulukot

HP EliteDisplay S270n 4K -mikroreunainen näyttö, 27 tuumaa
Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

2PD37AA;

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

68,6 cm (27 tuumaa)

Näyttötyyppi

IPS, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

59,67 × 33,56 cm;

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

350 cd/m²1

Kontrastisuhde

10000000:1, dynaaminen; 1300:1, staattinen1

Vasteaikasuhde

5,4 ms harmaasta harmaaseen (yliajo)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

4K UHD (3 840 × 2 160 / 60 Hz)

Tuetut kuvatarkkuudet

800 × 600; 720 × 480; 640 × 480; 3 840 × 2 160; 2 560 × 1 600; 2 560 × 1 440; 1 920 × 1 200; 1 920 × 1 080; 1 680 × 1 050; 1 600 × 900; 1 440 × 900;
1 280 × 800; 1 280 × 768; 1 280 × 720; 1 280 × 1 024

Näytön ominaisuudet

Mattaviimeistely; häikäisynesto; antistaattinen; IPS-tekniikka; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play; käyttäjän
ohjelmoitavissa

Käyttäjätoiminnot

Kirkkaus; värinhallinta; kontrasti; sulje; kuvanhallinta; tietoja; kieli; hallinta; valikko; virta

Sisääntulosignaali

DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki); HDMI 1.4 -portti (HDCP-tuki); HDMI 2.0 -portti (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, virransyöttö jopa 60 W)1

Virransyöttö

Syöttöjännite 100–240 V AC

Virrankulutus

Paneelin aktiivinen alue: 59,67 × 33,56 cm; Virrankulutuksen kuvaus: 126 W (enintään), 55 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 4K UHD (3
840 × 2 160 / 60 Hz)

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

61,35 × 18,99 × 49,85 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 61,35 × 4 × 36,25 cm
(l × s × k)
Paino

4,85 kg (Ilman jalustaa.)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5° – +23°

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISO9241-307; Meksiko CoC; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 10, Windows 8 ja Windows 7); MSIP;
RCM; SmartWay-kuljetuskumppanuus (P-Amerikka); VCCI; WEEE; ISC

Ympäristö

Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen2

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver

Pakkauksen sisältö

Virtajohto; DisplayPort™ 1.2 -kaapeli; ohje; HDMI-kaapeli; VESA-kiinnityssovitin

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu sisältää yhden vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n yhden näytön
telinevarsi

HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden
näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

HP UHD USB
-näytönohjainsovitin

Paranna tuottavuuttasi laajentamalla tai toistamalla työpöytäsi UHD-näytölle HP:n UHD USB -grafiikkasovittimen avulla.

HP Business PC Security
-lukkosarja (v2)

Estä rungon muuntelu ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security
-turvalukkosarjalla v2.

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: BT861AA

Tuotenumero: N2U81AA

Tuotenumero: N3R93AA

Tuotenumero: U7935E
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Viestin alaviitteet
4K-kuvien katselemiseen vaaditaan 4K-sisältöä.
Enintään 60 wattia. Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat tiedot. Tietokoneen on oltava yhteensopiva näytön tehovaatimuksen kanssa.
Lisänäytöt on hankittava erikseen.
4 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net. Etsi aurinkokennokäyttöisiä varusteita generator-hakusanalla HP:n
muiden valmistajien lisävarustekaupasta osoitteesta www.hp.com/go/options.
5 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.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2
3

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.
Lukko hankittava erikseen.
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