Folheto de especificações

Monitor HP V270 27"
Aumente a produtividade e
desfrute de amplas
visualizações em Full HD, no
monitor HP V270 de 27”. Os
painéis estreitos, a tela
espaçosa e a conectividade
flexível são ideais para
eficiência máxima no local de
trabalho, sem gastar muito.
Visualização ampla
● Veja mais, graças à generosa tela de 27 polegadas e bordas estreitas - ficou mais fácil
maximizar a produtividade e criar um espaço de trabalho elegante, graças ao design do painel.
Recursos vibrantes de apresentação
● Veja mais, graças à generosa tela de 27 polegadas e bordas estreitas - ficou mais fácil
maximizar a produtividade e criar um espaço de trabalho elegante.
Conectividade flexível e um espaço de trabalho prático
● Utilize opções ideais de conectividade, por meio de entradas VGA, DVI e HDMI, ao mesmo tempo
que libera espaço valioso na mesa, graças ao padrão VESA 100-mm integrado para conectar
diretamente PCs HP selecionados à parte de trás do monitor ou montagem a tela em uma
parede ou a um braço ou suporte.1
Recursos
●

Reduza o consumo de energia e ajude a diminuir seus custos, com um monitor inteligente e
energeticamente eficiente, com certificação ENERGY STAR®.

●

Fique tranquilo, pois o seu investimento em TI conta com o suporte de uma garantia limitada
padrão de três anos. Para estender sua proteção, selecione Serviços HP Care Pack opcionais.

●

Visualize o conteúdo confortavelmente, de dia ou a noite, com a função de luz azul baixa
integrada. Com certificação TÜV Rheinland, o HP V270 permite que você ative/desative
facilmente a opção de luz azul, de acordo com a sua conveniência para visualização ideal.
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Monitor HP V270 27" Tabela de especificações

Referência

2KZ35AA

Tamanho da tela
(diagonal)

68,58 cm (27")

Tipo do visor

IPS com retroiluminação LED

Área Ativa do Painel

23.53 x 13.24 in; 59,78 x 33,63 cm

Ângulo de visualização

178° horizontal; 178° vertical

Brilho

300 cd/m² 1

Relação de contraste

1000:1 estático; 10000000:1 dinâmico 1

Tempo de resposta

5 ms cinza para cinza (com overdrive) 1

Relação largura-altura

16:9

Resolução nativa

FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Resoluções admitidas

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Características do
visor

Antirreflexo; Painel BrightView; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controles na tela; Plug and Play; Programável pelo usuário; Antiestático

Controles do usuário

Brilho; Controle de cor; Contraste; Sair; Controle de imagem; Informações; Controle de entrada; Idioma; Gerenciamento; Menu; Controle de energia

Sinal de entrada

1 DVI-D; 1 VGA; 1 HDMI 1.4;
(com suporte para HDCP em HDMI e DVI-D)

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energia

35 W (máximo), 31 W (típico), 0,5 W (estado de espera)

Dimensões com o
suporte (L × P × A)

24.42 x 9.45 x 17.43 in
62,02 x 23,99 x 44,26 cm

Dimensões sem o
suporte (L × P × A)

24,42 x 1,78 x 14,26 pol.
62,02 x 4,51 x 36,22 cm

Peso

11,46 lb.
5,2 kg
Com suporte

Funcionalidades
ergonômicas

Inclinação: -5º a +20°

Ambiental

Vidro do monitor sem arsênio; Retroiluminação sem mercúrio

Conteúdo da caixa

Cabo de alimentação CA; Documentação; Cabo VGA

Veja avisos legais de isenção de responsabilidade importantes na última página
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Estação de acoplamento HP
UltraSlim

Projetada exclusivamente para notebooks HP EliteBook ultraslim, a estação de acoplamento HP UltraSlim expande
exibição, rede e conectividade de dispositivos, para que você possa ser mais produtivo durante todo o dia, tudo através de
uma simples estação lateral de clique único e deslizamento.
Referência: D9Y32AA

Alto-falantes HP USB
Business v2

Adicione som estéreo ao ambiente de trabalho de forma fácil e rápida com os alto-falantes empresariais USB HP v2 e um
par de alto-falantes para desktop elegantes alimentados pela porta USB do PC.
Referência: N3R89AA

Braço para um único
monitor HP

O braço para um único monitor é o acessório de mesa perfeito para sua vida profissional. Elegante e aerodinâmico, o
braço para um único monitor é projetado para complementar a maneira que você trabalha.
Referência: BT861AA

Suporte de liberação
rápida HP

Uma solução de montagem segura e fácil de usar para monitores de tela plana HP Thin Client, compatíveis VESA, e outros
produtos HP desktop. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.
Referência: EM870AA

HP Integrated Work Center
para Desktop Mini e Thin
Client

Aproveite ao máximo ambientes de trabalho pequenos com um HP IWC Desktop Mini/Thin Client que permite a você criar
uma solução de desktop compacto, combinando uma tela1 a um HP Desktop Mini, HP Thin Client ou HP Chromebox1 e
oferecendo acesso conveniente pela frente a todas as entradas.
Referência: G1V61AA

HP Dual Head Keyed Cable
Lock 10 mm

Consiga segurança de hardware para o seu notebook e outro dispositivo como um ecrã ou estação de ancoragem
com o Bloqueio do cabo com chave HP de cabeça dupla, que bloqueia ambos os dispositivos ao cadeado e, em
seguida, a uma terceira superfície fixa.
Referência: T1A64AA
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Notas de rodapé de mensagens
Consulte o resumo de especificações do produto para ver a compatibilidade exata do PC e do thin client. HP Quick Release necessário e vendido separadamente. Hardware de montagem vendido separadamente. Opcionais
vendidos separadamente.
2 Serviços HP Care Pack vendidos separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar, dependendo de sua localização geográfica. O serviço é iniciado na data de compra do
hardware. Restrições e limitações se aplicam. Visite www.hp.com/go/cpc para detalhes. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço aplicáveis da HP fornecidos ou indicados ao cliente no momento da
compra. O cliente pode ter direitos legais adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições HP de serviços ou pela garantia limitada HP fornecida com o
seu produto HP.
1

Notas de rodapé das especificações técnicas
1

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode variar para mais ou para menos.

Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de
produtos e serviços da HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido
deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste
documento.
ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR® são marcas comerciais registradas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA.
4AA7-2570PTL, Abril 24 2018

