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HP EliteDisplay S270n 27 hüvelykes 4K
hajszálvékony keretű monitor
4K felbontás vonzó kialakításban
1

Az UHD HP EliteDisplay S270n 4K
hajszálvékony szélű monitor
eleganciájával minden munkatársa
elismerését kivívhatja. A modern,
három oldalon hajszálvékony
keretű kijelző és az egykábeles
USB-C™-csatlakozás stílusos és
letisztult megjelenést biztosít.

Semmiről sem marad le
● Központi helyet kaphat kreativitása és tartalmai a 68,58 cm (27 hüvelyk) átmérőjű, 4K1, 3840 x 2160 felbontású
kijelzőn, amely a legapróbb részleteket is élénk színekkel jeleníti meg.
Teremtsen rendet az asztalán
● Egyetlen USB-C™-kábeles kapcsolattal fogadhat video- és egyéb adatokat számítógépéről, noteszgépéről,
táblagépéről vagy telefonjáról, és biztosíthatja azok tápellátását,2 így munkaterülete mindig rendezett lehet.
Nagy, nyitott terek
● Lenyűgöző vizuális élményben lehet része, és hatékonyan dolgozhat a három oldalán hajszálvékony keretű
képernyővel, amely könnyedén összeállítható megszakításmentes többkijelzős3 elrendezésbe is. Megtalálhatja a
legkényelmesebb pozíciót a 100 mm-es magassági beállítási lehetőség révén.
Szolgáltatások
● Kevesebb időt igényel a telepítés az azonnal használható funkciók révén, a DisplayPort™ 1.2-, a két HDMI-,
valamint az USB-C™-porttal pedig egyszerűen csatlakoztathat videoforrásokat a kijelzőhöz.
● Az ENERGY STAR® tanúsítvánnyal és EPEAT® Gold minősítéssel rendelkező termékkel energiatakarékosan
végezheti munkáját.4
● 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.
● Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését hároméves normál korlátozott jótállás támogatja. Ha további
lehetőségekkel kívánja bővíteni védelmét, válasszon a külön megvásárolható HP Care szolgáltatások közül.5
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HP EliteDisplay S270n 27 hüvelykes 4K hajszálvékony keretű monitor
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

2PD37AA;

Termékszín

Fekete

Képernyőméret (átlós)

68,58 cm (27")

Képernyő típusa

IPS LED-es háttérvilágítással

Panel aktív területe

59,67 x 33,56 cm;

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

350 cd/m²1

Kontrasztarány

10 000 000:1 dinamikus; 1300:1 statikus1

Válaszarány

5,4 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő (túlhajtással)1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

4K UHD (3840 x 2160, 60 Hz-en)

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Fejlett fátyolosodás elleni védelem; Csillogásmentes; Antisztatikus; Képsíkváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők;
Plug and Play; Felhasználó által programozható

Felhasználói vezérlők

Fényerő; Színvezérlés; Kontraszt; Kilépés; Képvezérlés; Információk; Nyelv; Felügyelet; Menü; Be-/kikapcsolás

Bemeneti jel

1 DisplayPort™ 1.2 (HDCP-támogatással); 1 HDMI 1.4 (HDCP-támogatással); 1 HDMI 2.0 (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, legfeljebb 60 W tápellátás)1

Bemeneti táp

Bemeneti feszültség: 100–240 VAC

Energiafogyasztás

Panel aktív területe: 59,67 x 33,56 cm; Energiafogyasztási adatok: 126 W (maximális), 55 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 4K UHD
(3840 x 2160, 60 Hz-en)

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

61,35 x 18,99 x 49,85 cm

Méretek állvány nélkül (Szé x 61,35 x 4 x 36,25 cm
Mé x Ma)
Súly

4,85 kg (Állvány nélkül.)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: –5 és +23° között

Tanúsítvány és megfelelőség BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; Mexikó (CoC); Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10, Windows 8 és Windows 7);
MSIP; RCM; SmartWay Transport Partnership (Észak-Amerika); VCCI; WEEE; ISC
Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver

A doboz tartalma

Hálózati tápkábel; DisplayPort™ 1.2-kábel; Dokumentáció; HDMI-kábel; VESA-rögzítőadapter

Jótállás

1 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP szimpla monitorkar

A HP egykaros monitorkar a tökéletes munkahelyi asztali kiegészítő. A karcsú és áramvonalas HP egykaros monitorkar
kiegészíti a munkastílusát.

Termékszám: BT861AA

HP UHD USB grafikus
adapter

A számítógép asztalának a HP UHD USB grafikus adapter segítségével egy UHD kijelzőre való tükrözésével növelheti
termelékenységét.

HP üzleti számítógépekhez
tervezett
biztonságizár-készlet v2

A HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságizár-készlettel v2 megvédheti a gép házát az illetéktelen hozzáféréstől,
illetve védelmet biztosíthat a számítógép és a kijelző számára a munkahelyén és a nyilvános helyeken.

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: N2U81AA

Termékszám: N3R93AA

Termékszám: U7935E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
A 4K képminőséghez 4K felbontású tartalom szükséges.
Max. 60 watt. A pontos műszaki adatokat a termék QuickSpecs ismertetőjének kimeneti feszültségről szóló szakaszában találja. A számítógépnek kompatibilisnek kell lennie a kijelző kimeneti teljesítményével.
További kijelzők külön vásárolhatók meg.
4 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.
5 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
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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.
A zár külön vásárolható meg.
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