Datasheet

HP 27es 27-inch (68,58-cm) monitor

Ongelofelijk dun. Scherp
geprijsd.
Ons dunste LCD-scherm ooit
is schitterend om te zien en
aangenaam om naar te kijken.
De scherpe, heldere weergave
vanuit vrijwel elke hoek is
bovendien erg gunstig
geprijsd.
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Ons dunste LCD-scherm ooit
● Een opvallend design dat ongelofelijk dun is. Door supersterk lichtgewicht metaal op een
innovatieve manier toe te passen, hebben wij een dunner LCD-scherm gebouwd dan ooit tevoren.1
Schitterend beeld tot aan de randen
● Dit edge-to-edge scherm met ultrabrede inkijkhoeken en een resolutie van 1920 x 10802 biedt puur
entertainment bij een naadloze opstelling van meerdere schermen.
Levensechte kleuren
● Als de kleuren op het scherm niet te onderscheiden zijn van de kleuren in het echte leven, ben je
verzekerd van een schitterende, levendige weergave. Dankzij Technicolor kleurcertificering is de
kleurweergave altijd nauwkeurig.
Pluspunten
● Omdat het scherm randloos is, leveren configuraties met meerdere monitoren een naadloze
ultrabrede weergave op.
● Dankzij de brede horizontale en verticale inkijkhoeken van 178° kun je vanuit elke hoek genieten van
de schitterende details, de consistente kleuren en de hoge helderheid.
● Dit schitterende FHD-scherm staat voor kwaliteit. U kunt genieten van een briljante weergave en
scherpe beelden.2
● HP Enhance + resolutie met geavanceerde ruisonderdrukking biedt een betere weergavekwaliteit
voor extra scherpe, duidelijke beelden. Door reductie van overbelichte elementen versterkt dit
geavanceerde ruisfilter de beelden, zodat foto's, filmpjes en games scherper worden weergegeven.3
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6,6 mm op het dunste punt.
Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van de oorspronkelijke beelden (afbeelding, foto of video) en het verschil tussen de eerdere monitorinstellingen en de nieuwe HP Enhance+ modus.

Datasheet

HP 27es 27-inch (68,58-cm) monitor

Schermformaat

68,58 cm (27 inch)

Aspectratio

16:9

Type scherm

IPS met led-backlight

Pixelgrootte

0,311 mm

Refresh responstijd

7 ms grijs naar grijs

Helderheid

250 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 10M:1 dynamisch

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Video-ingangssignaal

1 VGA; 2 HDMI (met HDCP-ondersteuning)

Resolutie

1920 x 1080 bij 60 Hz

Scanfrequentie scherm (horizontaal)

Tot 80 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)

Tot 60 Hz

Schermkenmerken

Low Haze-scherm; In-plane switching; Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar

Fysieke beveiligingskenmerken

Geschikt voor veiligheidsslot (slot wordt apart verkocht)

Scherminstelhoek

Kantelen: -5 tot +25°

Omgevingsspecificaties

Kwikvrij LED-backlit scherm; Arseenvrij schermglas

Voeding en voedingseisen

Ingangsspanning: 100 tot 240 V bij 50 tot 60 Hz; Stroomverbruik: Max 29 W, gem 24 W; Standbymodus: < 0,3 W

Energiezuinigheid

Energiezuinigheidsklasse: A+; Schermgebied, diagonaal: 68,58 cm (27 inch); Stroomverbruik in modus Aan: 23 W; Jaarlijks stroomverbruik: 34 kWh; Stand-by: 0,2 W;
Stroomverbruik (stand-by): 0,14 W; Schermresolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz

Gebruikersinstellingen van het scherm

Menu/OK; Informatie/"-"; Invoer/"+" ; Auto/QV/Exit; Aan-uitknop

Afmetingen (b x d x h)

62,09 x 19,45 x 45,56 cm (met voet); 62,09 x 3,56 x 37,16 cm (zonder voet)

Gewicht

3,79 kg (met voet); 3,39 kg (zonder voet)

Temperatuur bij gebruik

5 tot 35 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf

20 tot 80 %

Temperatuur bij opslag

-20 tot 60 °C

Luchtvochtigheid, bij opslag

5%-95%

Certificeringen en compatibiliteit

CB; CE; TÜV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-merk; VCCI; CCC; China CEL; BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP lot 6 en lot 5; GEMS; MEPS; OEKRAÏNE; HRN N
N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick

Productkleur

Natuurlijk zilver (voorzijde en voet) en zwart (achter)

Garantie

Drie jaar op onderdelen en reparatie-arbeid (bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing)

Inbegrepen hardware en software

Netsnoer 1,9 m, voedingsadapter 1,0 m, cd (handleiding, garantie, drivers), QSP (Installatieposter), telefoonkaart, HDMI-kabel, 1,8 m (in bepaalde sku's/regio's)

Vesa-montage

Nee

Bestelinfo

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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