Fişă tehnică

HP 27es 68.58 cm (27") Monitor

Imposibil de subţire. Preţ
irezistibil.
Cel mai subţire afişaj LCD din
gama noastră are un design
atractiv, care încântă privirea.
Iar vizualizarea clară din
aproape orice unghi se
livrează la un preţ foarte
accesibil.
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Cel mai subţire din gama noastră de afişaje LCD
● Subţire dincolo de limite, cu un design atrăgător. Utilizând în mod inovator metalul uşor, foarte
rezistent, am creat cel mai subţire afişaj LCD din gama noastră.1
Uimitor de la o margine la alta
● Cu unghiuri de vizualizare ultra-largi şi rezoluţie strălucitoare, de 1920 x 10802, acest afişaj din
margine în margine asigură o experienţă de divertisment extinsă la configuraţii cu mai multe afişaje.
Culori realiste
● Când culorile de pe afişaj nu pot fi deosebite de cele din realitate, rezultatul este o imagine în culori
vii, minunate. Cu certificare Technicolor pentru culori, precizia acestora este asigurată de fiecare
dată.
Beneficii
● Neavând ramă în jurul afişajului, există posibilitatea utilizării mai multor monitoare, pentru o
experienţă de vizualizare pe un spaţiu mare.
● Detaliile vibrante se văd practic din orice poziţie, culorile consistente şi claritatea imaginii
menţinându-se pe întreaga deschidere a unghiurilor de vizualizare foarte largi (vertical şi orizontal)
de 178°.
● Fii pregătit pentru imaginile strălucitoare şi clare, de calitate impresionantă, ale acestui afişaj FHD
uimitor.1
● Rezoluţia HP Enhance+ îmbunătăţeşte calitatea imaginii prin reducerea avansată a zgomotului,
pentru a reda imagini mai clare şi mai precise. Prin reducerea supraexpunerii, acest filtru de zgomot
avansat amplifică imaginile pentru a oferi fotografii, videoclipuri şi jocuri mai clare.3

6,6 mm în punctul său cel mai subţire.
Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).
Rezultatele pot varia, în funcţie de calitatea de vizualizare a imaginii originale (imagine, fotografie sau videoclip) şi diferenţa dintre setările anterioare ale monitorului în comparaţie cu noul mod HP Enhance+.
4 Culorile depind de ţară/regiune.
5 Modelele acestui produs care sunt înregistrate EPEAT Silver sunt disponibile acolo unde HP înregistrează computerele pentru consumatori [desktop/notebooks/tablets/monitors/All-in-Ones*]. Disponibilitate numai în
S.U.A.
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Fişă tehnică

HP 27es 68.58 cm (27") Monitor

Dimensiune ecran

68,58 cm (27")

Proporţie dimensiuni

16:9

Tip ecran

IPS cu lumini de fundal cu LED

Dimensiune pixel

0,311 mm

Durată de răspuns reîmprospătare

7 ms – gri la gri

Luminozitate

250 cd/m²

Rată contrast

1000:1 static; 10M:1 dinamic

Unghi de vizibilitate

178° orizontal; 178° vertical

Semnal de intrare video

1 VGA; 2 HDMI (cu suport HDCP)

Rezoluţie

1920 x 1080 la 60 Hz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 80 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 60 Hz

Caracteristici ecran

Panou cu reducere a înceţoşării; tehnologie IPS; selectare limbă; lumini de fundal cu LED-uri; controale pe ecran; Plug and play; programabil de către utilizator

Facilităţi de securitate fizică

Echipat pentru încuietoare de securitate (se vinde separat)

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: de la -5 la +25°

Specificaţii de mediu

Iluminare din fundal cu LED-uri, fără mercur; afişaj din sticlă fără arsen

Sursă şi cerinţe de alimentare

Tensiune intrare: 100–240 V c.a. la 50–60 Hz; consum de energie: 29 W maximum, 24 W obişnuit; mod standby: sub 0,3 W

Eficienţă energetică

Clasă de eficienţă energetică: A+; Diagonală ecran vizibil: 68,58 cm (27"); Consum de energie în stare pornită: 23 W; Consum anual de energie: 34 kWh; Aşteptare: 0.2 W;
Consum de energie (în stare oprită): 0.14 W; Rezoluţie ecran: 1920 x 1080 la 60 Hz

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

Meniu/ok; informaţii/„-”; intrare/„+”; auto/QV/ieşire; alimentare

Dimensiuni (L x A x î)

62,09 x 19,45 x 45,56 cm (cu suport); 62,09 x 3,56 x 37,16 cm (fără suport)

Greutate

3,79 kg (cu suport); 3,39 kg (fără suport)

Temperatură de funcţionare

5 – 35 C

Umiditate de funcţionare

20–80 %

Variaţie temperatură stocare

-20 – 60 C

Interval de umiditate pt. nefuncţionare

5% ~95%

Certificări şi conformităţi

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

Culoarea produsului

Argintiu natural (partea din faţă şi suportul) şi negru (în spate)

Garanţie

Garanţie comercială HP de 1 an

Conţinut cutie

Cablu alimentare c.a. 1,9 m, adaptor alimentare 1 m, CD (include ghidul utilizatorului, garanţie, drivere), poster configurare rapidă, card telefon, cablu HDMI 1,8 m (în
anumite unităţi/ţări/regiuni)

Montură VESA

Nu

Informaţii de comandă

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

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele
şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca
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