Спецификация

Монитор HP 27es с диагонал 68,58 см (27
инча)
Невъзможно тънък.
Неустоимо достъпен.
Най-тънкият ни LCD дисплей
досега привлича погледите
с невероятно компактния си
дизайн. Яркият, жив образ
остава непроменен от почти
всеки зрителен ъгъл на този
дисплей, предлаган на
изключително достъпна
цена.
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Най-тънкият ни LCD дисплей досега
● Разширяващ границите тънък дисплей със завладяващ дизайн. Благодарение на свойствата
на този нов изключително устойчив и лек метал успяхме да създадем най-тънкия LCD дисплей
досега.1
Зашеметяващ от край до край
● Благодарение на широкия зрителен ъгъл и високата резолюция 1920 x 10802, този дисплей от
край до край ви осигурява вдъхновяващи преживявания и различни настройки без усилия.
Истински цветове
● Когато цветовете на дисплея ви са същите като в реалния живот, резултатът е красиви, ярки
образи, на които да се наслаждавате. Благодарение на сертификата Technicolor Color
качеството на цветовете е винаги гарантирано.
Изобразяване
● Без панел около дисплея, изключително широките зрителни ъгли осигуряват безпроблемни
конфигурации с няколко монитора.
● Жизнени детайли от на практика всяко положение с наситени цветове и ярки образи
благодарение на изключително широките хоризонтални и вертикални зрителни ъгли от 178°.
● Подгответе се за брилянтни картини и отчетливи изображения с незабравимото качество на
този зашеметяващ Full HD дисплей.2
● Разделителната способност HP Enhance+ подобрява качеството на образа и намалява
значително шума за кристално ясни изображения. Намалявайки преекспонирането, този
усъвършенстван филтър за шум подсилва изображенията ви за по-отчетливи снимки,
видеоклипове и игри.3

6,6 мм в най-тънката част.
Съдържание с висока разделителна способност (FHD), необходимо за преглед на FHD изображения.
Резултатите може да варират в зависимост от зрителните качества на оригиналното изображение (картина, снимка или видеоклип) и разликата между предишните настройки на монитора в сравнение с
новия режим HP Enhance+.
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Спецификация

Монитор HP 27es с диагонал 68,58 см (27 инча)

Размер на дисплея

68,58 см (27")

Съотношение

16:9

Тип на дисплея

IPS с w/ LED подсветка

Гъстота на пикселите

0,311 мм

Време на реакция при обновяване

7 мсек. от сиво до сиво

Яркост

250 cd/m²

Коефициент на контраста

1000:1 статичен; 10 000 000:1 динамичен

Ъгъл на наблюдение

178° хоризонтален; 178° вертикален

Входен видеосигнал

1 VGA; 2 HDMI (с поддръжка на HDCP)

Разделителна способност

1920 x 1080 при 60 Hz

Честота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)

До 80 kHz

Честота на сканиране на дисплея
(вертикална)

До 60 Hz

Характеристики на дисплея

Панел с технология Low Haze; Превключване в равнината; Избор на език; LED подсветка; Контроли за управление от екрана; Plug and Play; Потребителско
програмиране

Функции за физическа защита

Подготовка за заключване (заключващият механизъм се продава отделно)

Ъгъл на местене на дисплея

Наклон: От -5 до +25°

Данни за околната среда

LED подсветка без живак; Стъкло на дисплея без арсен

Захранване и изисквания към
захранването

Входящо напрежение: 100 до 240 V променлив ток при 50 – 60 Hz; Консумирана мощност: Максимум 29 W, типична 24 W; В режим на готовност: < 0,3 W

Енергийна ефективност

Клас енергийна ефективност: A+; Диагонал на видимия екран: 68,58 см (27"); Консумация на енергия при режим „вкл.“: 23 W; Годишна консумация на енергия: 34
kWh; Режим на готовност: 0,2 W; Консумация на мощност (режим „изкл.“): 0,14 W; Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 при 60 Hz

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Меню/OK; Информация/„-“; Вход/„+“ ; Auto/QV/Exit; Захранване

Размери (ш x д x в)

62,09 x 19,45 x 45,56 см (със стойка); 62,09 x 3,56 x 37,16 см (без стойка)

Тегло

3,79 кг (със стойка); 3,39 кг (без стойка)

Дапазон на експлоатационната
температура

от 5 до 35 C

Експлоатационен диапазон на
влажността

20 до 80 %

Диапазон на температурата на
съхранение

от – 20 до 60 C

Неработен диапазон на влажността

5% ~95 %

Сертификати и съвместимост

CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; CEL (Китай); BSMI; KCC; KC; E-Standby; EUP Lot 6 и Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N
N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick

Цвят на продукта

Сребристо (отпред и стойката) и черно (отзад)

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Съдържание на кутията

Захранващ кабел за променлив ток 1,9 м, захранващ адаптер 1,0 м, CD (с включено ръководство на потребителя, гаранция, драйвери), QSP (Quick Setup Poster –
Схема за бърза настройка), телефонна карта, HDMI кабел 1,8 м (за избрани артикули/региони)

Монтиране по VESA

No (Не)

Информация за поръчки

T3M86AA#A2N: 889899004425; T3M86AA#ABB: 889899004340; T3M86AA#ABT: 889899004388; T3M86AA#ABU: 889899004357; T3M86AA#ABV: 889899004401;
T3M86AA#ABY: 889899004371; T3M86AA#ACQ: 889899004395; T3M86AA#UUG: 889899004418; T3M86AA#UUZ: 889899004364
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