Folha de Dados

Monitor IPS HP Pavilion 27xw com
retroiluminação LED de 68,58 cm (27 pol.)
Luminosidade colorida e
expansiva
Espaço alargado no ecrã num
monitor ultrafino e dinâmico.
O Monitor IPS HP Pavilion
27xw com retroiluminação
LED envolvente fornece uma
visualização IPS ultra
alargada, uma resolução Full
HD nítida, uma razão de
CONTRASTE dinâmico de
10.000.000:1 e certificação
de cor Technicolor. É
garantido que todos os
detalhes ficarão bem visíveis
no ecrã amplo de 68,58 cm
(27 pol.) na diagonal.

Ângulos fantásticos
● Partilhe a cor consistente de alta fidelidade com a tecnologia In-Plane Switching (IPS) num ecrã de
68,58 cm (27 pol.) na diagonal. Um impressionante ponto de visualização para todos, a partir de
praticamente qualquer ângulo.
Distintamente moderno e acessível
● O perfil fino e contemporâneo é realçado pelas cores branco e prateado modernas. O design de
suporte open WEDGE fornece um acesso conveniente a ligações de portas VGA e HDMI.
Imagens cativantes
● A nitidez e as cores irradiam do ecrã com uma resolução de 1920 x 1080 Full HD, uma incrível razão
de contraste dinâmico de 10.000.000:1, uma relação de aspeto de 16:9 e um rápido tempo de
resposta de 8 ms.
Características:
● Sem painel em torno do ecrã, uma experiência de visualização ultra-ampla fornece configurações
perfeitas de múltiplos monitores.
● A refletividade típica das superfícies brilhantes do ecrã é significativamente reduzida através da
melhoria de Baixo Haze do ecrã, sem perder a nitidez e o contraste das imagens do ecrã.
● Relaxe e ajuste facilmente o seu ponto de visualização, inclinando simplesmente o ecrã, entre 2°
para a frente e 25° para trás.
● Ao reduzir a sobre-exposição, este filtro de ruído avançado amplifica as suas imagens para fotos,
vídeos e jogos mais nítidos.4

É necessário conteúdo de alta definição (HD) para visualizar imagens de alta definição.
Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
Serviço Internet não incluído.
4 Os resultados podem variar com base na qualidade de visualização da imagem original (imagem, foto ou vídeo) e na diferença entre as definições anteriores do monitor e o novo modo HP Enhance +.
1
2
3

Folha de Dados

Monitor IPS HP Pavilion 27xw com retroiluminação LED de 68,58 cm (27 pol.)

Tamanho do ecrã

68,58 cm (27 pol.)

Proporção

16:9

Tipo de ecrã

IPS com retroiluminação LED

Espaçamento de pixels

0,311 mm

Tempo de resposta de actualização

8 ms cinza para cinza

Luminosidade

250 cd/m²

Relação de contraste

1000:1 estático; 10000000:1 dinâmico

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Sinal de entrada de vídeo

1 VGA; 2 HDMI (com suporte HDCP)

Resolução

1920 x 1080

Mostrar frequência do ecrã (horizontal)

Até 80 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical)

Até 76 Hz

Características do ecrã

Plug and Play; Programável pelo utilizador; Seleção de idioma; Controlos no ecrã; Retroiluminação LED; In plane switching

Funcionalidades de segurança física

Preparado para bloqueio de segurança (o bloqueio é vendido separadamente)

Ângulo de movimentação do ecrã

Inclinação: -2 a +25°

Especificações ambientais

Retroiluminação LED sem mercúrio; Vidro de ecrã sem arsénico; Baixo halogéneo

Cabo de alimentação e requisitos de energia Tensão de entrada: 100 a 240 V CA com 50 a 60 Hz; Consumo de energia: 32 W no máximo, 31 W normal; Modo de suspensão: 0,5 W
Eficiência energética

Classe de eficiência energética: A; Ecrã diagonal visível: 68,58 cm (27 pol.); Consumo energético em modo ativo: 26 W; Consumo energético anual: 39 kWh; Em espera:
0,50 W; Consumo energético (desligado): 0,30 W; Resolução do ecrã: 1920 x 1080

Opções de Controlo do Ecrã pelo Utilizador

Menu (Selecionar/OK); Brilho ("-"); Automático ("+"); Entrada seguinte (Retroceder/Cancelar/Sair); Alimentação

Dimensões (l x p x a)

62,26 x 16,4 x 45,46 cm (com suporte); 62,13 x 50,6 x 37,23 cm (sem suporte)

Peso

5,6 kg (com suporte); 4,3 kg (sem suporte)

Amplitude Térmica em Funcionamento

5°C a 35°C

Amplitude de Humidade em Funcionamento 20% a 80% (sem condensação)
Amplitude Térmica de Armazenamento

-20° a 60°C

Intervalo Humidade de Não Funcionamento

5% a 95%

Certificações e conformidades

CB; CE; ERP; ISO; TUV-Bauart; EAC; EEI; IS 1121; SASO; SABS; CSA; FCC; ICES-003; NOM; S mark; VCCI; KC (segurança+CEM); PSB; ISC; CCC; CECP; CEL; BSMI; RCM; MEPS;
E-standby; Vietnam Energy; Com certificação Technicolor

Cor de produto

Prateado natural (painel) e branco (capa traseira)

Garantia

Garantia limitada de dois anos para peças e mão-de-obra de reparação (pode variar dependendo do país).

País de Origem

China

Conteúdo da Caixa

Fonte de alimentação externa; cabo de alimentação CA; cabo HDMI; CD com documentação (inclui manual do utilizador; garantia; controladores); guia de configuração
rápida

Montagem VESA

Os adaptadores são vendidos separadamente

Informações para encomendas

J7Y63AA#A2N: 889296913900; J7Y63AA#ABB: 889296913825; J7Y63AA#ABT: 889296913863; J7Y63AA#ABU: 889296913832; J7Y63AA#ABV: 889296913887;
J7Y63AA#ABY: 889296913856; J7Y63AA#ACQ: 889296913870; J7Y63AA#AKQ: 889296913917; J7Y63AA#UUG: 889296913894; J7Y63AA#UUZ: 889296913849

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão
definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada
como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento. Todas as outras marcas
comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
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