Datablad

HP EliteDisplay S270n 4K Micro Edge-skärm på 27 tum
4K med en kraftfull närvaro
1

Imponera på kontoret med den
eleganta HP EliteDisplay S270n 4K
Micro Edge-skärmen. Den utstrålar
stil och enkelhet, med en modern
tresidig ram med supertunna
kanter samt enkel anslutning till
dina enheter med en enda
USB-C™-kabel.

Missa ingenting
● Sätt all din kreativitet och ditt innehåll i centrum på en stor skärm på 68,58 cm (27 tum) med 3840 x
2160-upplösning i 4K1 som visar alla detaljer och framställer alla färger klart och tydligt.
Rensa upp på din arbetsyta
● Håll din arbetsyta minimalistisk genom att få video och data från och skicka ström till2 din bärbara dator, platta
eller telefon med bara en USB-C™-kabelanslutning.
Öppna ytor
● Förbered dig för maximal visuell effekt och optimal produktivitet med en tresidig ram med supertunna kanter
som praktiskt taget sömlöst kan användas till en videovägg med flera skärmar3. Arbeta bekvämt med 100 mm
justering i höjdled.
Höjdpunkter
● Driftsätt snabbt med en skärm som är redo att användas direkt ur förpackningen, och anslut snabbt dina
videokällor med en DisplayPort™ 1.2-port och två HDMI-portar, utöver USB-C™-porten.
● Var energismart, och använd en skärm som är både ENERGY STAR®-certifierad och EPEAT® Gold-registrerad.4
● Utforma skärmen för ditt sätt att arbeta med HP Display Assistant-programvaran, som möjliggör skärmdelning
och hjälper till att förhindra stöld genom att dämpa bildskärmen om den kopplas bort utan ditt godkännande.
● Du kan vara trygg eftersom din IT-investering har tre års begränsad standardgaranti. Utöka skyddet genom att
lägga till HP Care Pack-tillvalstjänster.5
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HP EliteDisplay S270n 4K Micro Edge-skärm på 27 tum
Specifikationstabell

Produktnummer

2PD37AA;

Produktens färg

Svart

Bildskärmsstorlek (diagonalt)

68,58 cm (27")

Bildskärmstyp

IPS med LED-belysning

Kretskort, aktivt område

59,67 x 33,56 cm;

Betraktningsvinkel

178° horisontellt; 178° vertikalt

Ljusstyrka

350 cd/m²1

Bildkvot

10000000:1 dynamiskt; 1300:1 statiskt1

Svarskvot

5,4 ms grått till grått (med overdrive)1

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Inbyggd upplösning

4K UHD (3840 x 2160 vid 60 Hz)

Upplösningar som stöds

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

Skärmegenskaper

Advanced haze; Antireflexbehandlad; Antistatisk; IPS-teknik (In-plane switching); Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug and play;
Kan programmeras av användaren

Användarkontroller

Ljusstyrka; Färgkontroll; Kontrast; Avsluta; Bildkontroll; Information; Språk; Administration; Meny; Ström

Insignal

1 DisplayPort™ 1.2 (med stöd för HDCP); 1 HDMI 1.4 (med stöd för HDCP); 1 HDMI 2.0 (med stöd för HDCP)

Portar och anslutningar

1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, strömförsörjning upp till 60 W)1

Inström

Inspänning 100 till 240 VAC

Strömförbrukning

Energieffektivitetsklass: C; Kretskort, aktivt område: 59,67 x 33,56 cm; Energiförbrukning i påslaget läge: 44 W; Årlig energiförbrukning: 64 kWh;
Strömförbrukning (Uppehåll): 0,5 W; Energiförbrukning (OFF-läge): 0,5 W; Strömförbrukning, beskrivning: 126 W (max), 55 W (standard), 0,5 W
(vänteläge); Skärmupplösning: 4K UHD (3840 x 2160 vid 60 Hz)

Mått med stativ (B x D x H)

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

Mått utan stativ (B x D x H)

61,35 x 4 x 36,25 cm

Vikt

4,85 kg (Utan stativ.)

Ergonomiska egenskaper

Lutning: –5 till +23°

Certifiering och
regelefterlevnad

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; Mexiko CoC; Microsoft WHQL-certifiering (Windows 10, Windows 8 och Windows 7); MSIP;
RCM; SmartWay Transport Partnership (NA); VCCI; WEEE; ISC

Miljö

Arsenikfritt bildskärmsglas; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; Låg halogenhalt2

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver

Medföljer

Nätsladd; DisplayPort™ 1.2-kabel; Dokumentation; HDMI-kabel; Adapter för VESA-fäste

Garanti

1 års begränsad garanti inklusive 1 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.
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HP EliteDisplay S270n 4K Micro Edge-skärm på 27 tum
Tillbehör och tjänster (ingår ej)
HP enkel skärmarm

HP bildskärmsarm för en skärm är det perfekta skrivbordstillbehöret i arbetslivet. Den snygga och smidiga HP-armen för
en skärm är utformad för att komplettera ditt sätt att arbeta.

Produktnummer: BT861AA

HP UHD USB grafikadapter

Sätt fart på produktiviteten genom att utöka eller spegla ditt skrivbord till en UHD-bildskärm med HP UHD USB-grafikkort.

HP:s sats med säkerhetslås
för företags-PC v2

Förhindra intrång i chassit och skydda datorn och skärmen på arbetsplatser och i offentliga miljöer med HP:s sats med
säkerhetslås för företags-PC v2.

HP 5 års hårdvarusupport
nästa arbetsdag på platsen
för standardskärm

Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på
distans.

Produktnummer: N2U81AA

Produktnummer: N3R93AA

Produktnummer: U7935E
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HP EliteDisplay S270n 4K Micro Edge-skärm på 27 tum
Fotnoter om meddelandetjänster
För visning av 4K-bilder måste innehållet vara i 4K.
Upp till 60 watt. Datorn måste vara kompatibel med skärmens uteffekt. Exakta specifikationer finns i avsnittet om uteffekt i produktens dokument med snabbspecifikationer.
Ytterligare bildskärmar säljs separat.
4 EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till www.epeat.net om du vill ta reda på registreringsstatusen i ditt land. Sök efter nyckelordet generator i HPs butik för
tredjepartstillval för solcellsdrivna generatortillbehör på www.hp.com/go/options.
5 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar
gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare
lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din
HP-produkt.
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Avsägelser angående tekniska specifikationer
1
2
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Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.
Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
Lås säljs separat.

Registrera dig för att få uppdateringar
www.hp.com/go/getupdated
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