גיליון נתונים

צג  HP EliteDisplay S270n 4k Micro Edgeבגודל  27אינץ'
רזולוציה של  4Kעם נוכחות רבת עוצמה
1

עורר קנאה ברחבי המשרד עם
האלגנטיות של צגUHD HP
.EliteDisplay S270n 4K Micro Edge
הוא מספק סגנון ופשטות עם מסגרת
 Micro-Edgeמודרנית בעלת  3צדדים
וקישוריות ™ USB-Cפשוטה של כבל
יחיד להתקן שלך.

אל תחמיץ דבר
● הצב את כל היצירתיות והתוכן שלך בחזית ובמרכז על מסך גדול בגודל  68.58ס"מ ) 27אינץ'( באלכסון עם רזולוציית 3840 x ,14K
 2160שחושפת כל פרט וגורמת לכל צבע לבלוט.
נקה את הסרבול
● שמור על סביבת עבודה מינימליסטית על-ידי משיכת וידאו ונתונים מהמחשב ,מהמחשב הנייד ,ממחשב הלוח או הטלפון ושליחת
מתח 2אליהם בעזרת חיבור כבל ™ USB-Cיחיד.

חללים פתוחים לרווחה
●
התכונן לעשות רושם חזותי מרבי ולפרודוקטיביות מיטבית עם מסגרת  Micro-Edgeבעלת  3צדדים שניתן להציב בקלות עבור
חוויה מרובת צגים חלקה .3הרגש בנוח עם יכולת כוונון לגובה של  100מ"מ.
כולל
● האץ פריסות עם מוצר מוכן היישר מהאריזה וחבר במהירות את מקורות הווידאו שלך לצג עם יציאת  DisplayPort™ 1.2אחת ושתי
יציאות  ,HDMIבנוסף ליציאת ™.USB-C
חסוך באנרגיה בעת פריסת עיצוב בעל אישור ® ENERGY STARודירוג 4.EPEAT® Gold
●
● 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 בחבילות
תמיכה  HP Care Packאופציונליות5.
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צג  HP EliteDisplay S270n 4k Micro Edgeבגודל  27אינץ'
טבלת מפרטים

מק"ט

צבע מוצר

;2PD37AA
שחור

גודל תצוגה )באלכסון(

 68.58ס"מ )"(27

אזור לוח פעיל

 33.56 x 59.67ס"מ;

סוג תצוגה

זווית צפייה

בהירות

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

יחס ניגודיות

 10000000:1דינמי;  1300:1סטטי

יחס רוחב-גובה

16:9

יחס תגובה

רזולוציה טבעית

1

 5.4אלפיות השנייה  -אפור לאפור )עם טכנולוגיית Overdrive)1
רזולוציה של  3,840 x 2,160) 4H UHDב -60הרץ(

רזולוציות נתמכות

x 1280 ;900 x 1440 ;900 x 1600 ;1050 x 1680 ;1080 x 1920 ;1200 x 1920 ;1440 x 2560 ;1600 x 2560 ;2160 x 3840 ;480 x 640 ;480 x 720 ;600 x 800
1024 x 1280 ;720 x 1280 ;768 x 1280 ;800

פקדים למשתמש

בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; שפה; ניהול; תפריט; הפעלה

יציאות ומחברים

™ ,DisplayPort™ 1.2) USB Type-Cאספקת מתח של עד  60ואט(

צריכת מתח

אזור לוח פעיל 33.56 x 59.67 :ס"מ; תיאור צריכת מתח 126 :ואט )מרבי( 55 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך :רזולוציה של  3,840 x 2,160) 4H UHDב-60
הרץ(

מאפייני תצוגה

אות קלט

מתח במבוא

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(
משקל

ערפול מתקדם; ציפוי נגד בוהק; אנטי-סטטי; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי
המשתמש
יציאת ) DisplayPort™ 1.2עם תמיכת  ;(HDCPיציאת ) HDMI 1.4עם תמיכת  1 ;(HDCPיציאות ) HDMI 2.0עם תמיכת (HDCP
1

מתח כניסה  100עד  240וולט AC

 49.85 x 18.99 x 61.35ס"מ
 36.25 x 4 x 61.35ס"מ
 4.85ק"ג )ללא מעמד(.

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -5 :עד +23°

סביבתי

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

תכולת האריזה

כבל מתח  ;ACכבל  ;DisplayPort™ 1.2תיעוד; כבל  ;HDMIמתאם ערכת VESA

אישור ותאימות

 ;Mexico CoC ;FCC; ICES; ISO 9241-307 ;BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErPאישור  Windows 8 ,Windows 10) Microsoft WHQLו;Windows 7); MSIP; RCM-
) SmartWay Transport Partnershipצפון אמריקה(; ISC ;VCCI; WEEE
2

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה קיבל אישור ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
אחריות

אחריות מוגבלת לשנה הכוללת שנה אחת לשירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
זרוע HP Single Monitor Arm

הזרוע של  HPלצג יחיד היא אביזר שולחן העבודה המתאים באופן מושלם לביצוע העבודה .הזרוע המלוטשת והיעילה של  HPלצג יחיד
תוכננה כדי להשלים את דרך העבודה שלך.

HP UHD USB Graphics
Adapter

הגבר את הפרודוקטיביות על-ידי הרחבה או שיקוף של תוכן שולחן העבודה שלך על-גבי צג  UHDבעזרת מתאם הגרפיקה .HP UHD USB

מק"טN2U81AA :

ערכת HP Business PC
Security Lock v2

סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה HP
.Business PC Security Lock v2 Kit

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"טBT861AA :

מק"טN3R93AA :

מק"טU7935E :
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צג  HP EliteDisplay S270n 4k Micro Edgeבגודל  27אינץ'
הערות שוליים להעברת הודעות

 1דרוש תוכן ברזולוציה של  4Kכדי להציג תמונות ברזולוציה של .4K
 2עד  60ואט .עיין ב'פלט החשמל' במפרט המהיר של המוצר לקבלת המפרטים המדויקים ,על המחשב להיות תואם לפלט החשמל של הצג.
 3צגים נוספים נמכרים בנפרד.
 4בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום במדינה/אזור שלך .חפש אחר מילת המפתח  generatorלמציאת אביזרים מחוללי חשמל סולארי בחנות
לאפשרויות צד שלישי של  HPבכתובת .www.hp.com/go/options
 5חבילות  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.
 3מנעול נמכר בנפרד.

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