Dataark

HP 27es-skærm på 68,58 cm (27")

Usandsynlig tynd.
Uimodståelig pris.
Vores tyndeste LCD-skærm til
dato har et elegant design,
der er meget iøjnefaldende.
Du får klare og levende
billeder fra stort set alle
vinkler til en særdeles
overkommelig pris.
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Vores tyndeste LCD-skærm til dato
● Flytter grænserne for tyndhed i et iøjnefaldende design. Med vores innovative brug af stærkt og let
metal har vi skabt vores tyndeste LCD-skærm til dato.1
Imponerende fra kant til kant
● På grund af den ekstra brede synsvinkel og en levende opløsning på 1920 x 10802 får du med denne
skærm uden ramme en omfattende underholdningsoplevelse og mulighed for visning på flere
skærme helt uden problemer.
Virkelighedstro farver
● Når du ikke kan skelne mellem farverne på skærmen og i den virkelige verden, er resultatet et smukt
og levende billede. Med Technicolor-farvecertificering er farvenøjagtigheden sikret hver eneste
gang.
Fremhævede funktioner
● Idet der ikke er nogen kant omkring skærmen, får man en ultrabred visning og mulighed for
problemfri brug af flere skærme.
● Oplev levende detaljer fra stort set alle vinkler – med ensartede farver og skarpe billeder i hele den
utrolige synsvinkel på 178° – både vandret og lodret.
● Forbered dig på fantastiske og klare billeder i uforglemmelig kvalitet på denne enestående
FHD-skærm.2
● HP Enhance+-opløsning sikrer en bedre billedkvalitet med avanceret støjreduktion, der giver
skarpere og renere billeder. Ved at reducere overeksponering forstærker dette avancerede støjfilter
billederne, så du får skarpere fotos, videoer og spil.3
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6,6 mm på det tyndeste sted.
Der kræves Full High Definition-indhold (FHD) for at kunne se billeder i Full HD.
Resultaterne kan variere afhængigt af kvaliteten af det originale billede (billede, foto eller video) og forskellen mellem skærmens tidligere indstillinger og den nye HP Enhance+-funktion.

Dataark

HP 27es-skærm på 68,58 cm (27")

Skærmstørrelse

68,58 cm (27")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

IPS med LED-bagbelysning

Pixel pitch

0,311 mm

Opdateringstid

7 ms grå til grå

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 10 mio.:1 dynamisk

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Videoindgangssignal

1 VGA; 2 HDMI (med HDCP-understøttelse)

Opløsning

1920 x 1080 @ 60 Hz

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 80 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 60Hz

Skærmegenskaber

Panel med lav sløring; IPS (In plane switching); Valg af sprog; LED-bagbelysning; Betjeningsknapper på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Sikkerhedslås klar til installation (lås anskaffes separat)

Skærmflytningsvinkel

Hældning: -5 til +25°

Miljøspecifikationer

LED-baggrundslys uden kviksølv; Skærmglas uden arsen

Strømforsyning og energikrav

Indgangsspænding: 100 til 240 V vekselstrøm ved 50 til 60 Hz; Strømforbrug: Maks. 29 W, typisk 24 W; Standbytilstand: < 0,3 W

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: A+; Synlig skærm målt diagonalt: 68,58 cm (27"); Strømforbrug i tændt tilstand: 23 W; Årligt energiforbrug: 34 kWh; Standby: 0,2 W;
Strømforbrug (tilstanden fra): 0,14 W; Skærmopløsning: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Skærm - brugerindstillinger

Menu/OK; Oplysninger/"-"; Input/"+"; Auto/QV/Afslut; Tænd/sluk

Mål (b x d x h)

62,09 x 19,45 x 45,56 cm (med fod); 62,09 x 3,56 x 37,16 cm (uden fod)

Vægt

3,79 kg (med fod); 3,39 kg (uden fod)

Temperaturområde ved drift

5 til 35 C

Luftfugtighedsområde ved drift

20 til 80%

Temperaturområde ved opbevaring

-20 til 60 C

Fugtighedsinterval ved opbevaring

5 ~ 95 %

Certificeringer og overholdelser

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

Produktfarve

Naturlig sølv (forside og fod) og sort (bagside)

Garanti

HP's 1-års garanti

Indhold

Strømkabel på 1,9 m, strømadapter på 1,0 m, cd (med brugervejledning, garanti, drivere), QSP (vejledning til hurtig konfiguration), telefonkort, HDMI-kabel på 1,8 m (til
udvalgte produkter/områder)

VESA-beslag

Nej

Bestillingsinformation

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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