Záznamový list

Monitor HP 27es 68,58 cm (27")

Neuveriteľne tenký.
Neodolateľne dostupný.
Náš najtenší displej LCD v
histórii má elegantný a
mimoriadne pútavý dizajn. Za
extrémne dostupnú cenu vám
prinesie ostrý a živý pohľad
takmer z každého uhla.
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Náš najtenší displej LCD v histórii
● Posúvame hranicu tenkého v pútavom dizajne. Vďaka inovatívnemu použitiu mimoriadne pevného
a zároveň ľahkého kovu sa nám podarilo vytvoriť náš najtenší LCD displej v histórii.1
Úžasný od jedného okraja k druhému
● Vďaka ultraširokým uhlom viditeľnosti a živému rozlíšeniu 1920 x 10802 prináša tento displej so
sklom od okraja po okraj neskutočnú zábavu na jednoliato spojených viacerých displejoch.
Realistické farby
● Keď sú farby na displeji na nerozoznanie od skutočného života, výsledkom je nádherne živý obraz.
Certifikácia farieb Technicolor zaručuje vernosť farieb pri každom sledovaní.
Funkcie
● Keďže displej neobklopuje žiadna fazeta, je možná bezproblémová konfigurácia viacerých monitorov
poskytujúca mimoriadne širokouhlé zobrazenie.
● Živé detaily prakticky odkiaľkoľvek so stálymi farbami a čistotou obrazu, ktorá je stála v celom
ultraširokom pozorovacom uhle 178 ° horizontálne aj vertikálne.
● Pripravte sa na dokonalý a ostrý obraz s nezabudnuteľnou kvalitou tohto úchvatného displeja s
rozlíšením FHD.2
● Rozlíšenie HP Enhance+ zvyšuje kvalitu obrazu pomocou pokročilej redukcie šumu, výsledkom čoho
je ostrejší a čistejší obraz. Tento vyspelý filter šumu zdokonaľuje obraz obmedzením preexpozície a
poskytuje tak ostrejšie fotografie, videá a hry.3
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6,6 mm v najtenšom bode.
Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.
Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od kvality zobrazenia a pôvodného obsahu (obrázok, fotografia alebo video) a rozdielu medzi predchádzajúcimi nastaveniami monitora v porovnaní s novým režimom HP Enhance+.

Záznamový list

Monitor HP 27es 68,58 cm (27")

Veľkosť obrazovky

68,58 cm (27 palcov)

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Typ obrazovky

IPS s podsvietením LED

Veľkosť pixelu

0,311 mm

Obnovovací čas odozvy

7 ms sivá – sivá

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

1 000:1 statický; 10 mil :1 dynamický

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Signál vstupu videa

1 port VGA; 2 porty HDMI (s podporou HDCP)

Rozlíšenie

1920 × 1080 @ 60 Hz

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

Až do 80 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania (vertikálnu) do 60 Hz
Charakteristika displeja

Panel s nízkou úrovňou zákalu; IPS; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na použitie bezpečnostného zámku (zámok sa predáva samostatne)

Uhol otočenia obrazovky

Sklon: -5 až +25°

Environmentálne parametre

podsvietenie LED bez obsahu ortuti; sklo displeja bez obsahu arzénu;

Zdroj napájania a požiadavky na napájanie

Sieťové napätie: 100 – 240 V (striedavý prúd) pri 50 – 60 Hz; Spotreba energie: 29W (max.), 24W (typ.); Pohotovostný režim: < 0,3 W

Energetická efektivita

Trieda energetickej účinnosti: A+; Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky: 68,58 cm (27 palcov); Spotreba energie v zapnutom režime: 23 W; Ročná spotreba energie: 34
kWh; Pohotovostný režim: 0,2 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,14 W; Rozlíšenie obrazovky: 1920 × 1080 @ 60 Hz

Možnosti ovládania displeja

Menu/OK; Informácie/-; Vstup/+; Auto/QV/Exit; Napájanie

Rozmery (š x h x v)

62,09 x 19,45 x 45,56 cm (so stojanom); 62,09 x 3,56 x 37,16 cm (bez stojana)

Hmotnosť

3,79 kg (so stojanom); 3,39 kg (bez stojana)

Povolená teplota prevádzkového prostredia 5 až 35 °C
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia 20 až 80%
Rozsah skladovacích teplôt

-20 až 60 °C

Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu

5 – 95 %

Certifikáty a povolenia

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

Farba produktu

Strieborná (predná strana a stojan) a čierna (zadná strana)

Záruka

2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu

Obsah balenia

Napájací kábel 1,9 m, napájací adaptér 1,0 m, CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače), stručný inštalačný leták, telefónny kábel, kábel HDMI 1,8 m (s
vybranými modelmi a vo vybraných oblastiach)

Montážny systém VESA

Nie

Informácie o objednávaní

T3M86AS#A2N: 889899718964; T3M86AS#ABB: 889899718919; T3M86AS#ABT: 889899718933; T3M86AS#ABU: 889899718926; T3M86AS#ABV: 889899718957;
T3M86AS#ACQ: 889899718940;
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