Karta produktu

Monitor HP ENVY o przekątnej ekranu 27″

Oszałamiający pod
każdym względem
Zyskaj ostrzejsze, realistyczne
zdjęcia o niewiarygodnej
jakości. Ponad 8 mln pikseli i
współczynnik odwzorowania
kolorów sRGB* przekraczający
99% sprawiają, że panel IPS
4K rozświetla nawet
najbardziej subtelne
szczegóły i barwy.
Nieprawdopodobnie cienki
wyświetlacz micro-edge
oferuje przy tym zapierający
dech w piersiach wygląd.
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Sprawność wizualna
● Ciesz się znakomitą jakością obrazu, która przekroczy Twoje najśmielsze oczekiwania. Zachwycający
panel IPS obsługujący rozdzielczość 4K1 z bardzo wąską ramką micro-edge sprawia, że żaden
szczegół nie pozostanie niezauważony.
Precyzyjna paleta barw. Idealny obraz.
● Nie skupiaj się tylko na obserwowaniu – doświadcz tego osobiście. Odwzorowanie kolorów sRGB na
poziomie ponad 99% i Technologia AMD FreeSync™2 sprawiają, że ekran umożliwia wyświetlanie
wyraźniejszego tekstu, lepszej jakości zdjęć oraz żywych, realistycznych barw.
Bezproblemowe połączenie
● Bezproblemowe podłączanie do trzech urządzeń bez konieczności zamieniania kabli. Dwa porty
HDMI, interfejs DisplayPort™3 oraz kable4 wchodzące w skład zestawu sprawiają, że wyświetlacz
wyznacza nowe standardy w zakresie łączności.
Obejmuje
● Doświadcz kinowej jakości obrazu dzięki niesamowitej rozdzielczości 4K5. Imponujące efekty
wizualne są po prostu niezapomniane.
● Praktyczny brak ramki otaczającej ekran i wyjątkowo szeroki kąt widoczności ułatwiają tworzenie
konfiguracji składającej się z wielu monitorów.
● Bez względu na pozycję użytkownika monitor HP IPS zapewnia wyraźny, żywy obraz. Technologia
IPS zapewnia precyzyjne wyświetlanie obrazu o stałej jakości dzięki bardzo szerokim kątom
wyświetlania. Jakość obrazu porównywalna z najlepszymi tabletami i urządzeniami przenośnymi
dostępnymi na rynku.

Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości 4K wymagane są treści w rozdzielczości 4K.
FreeSync to technologia AMD włączana w ekranach FHD, która eliminuje zacinanie się i/lub szarpanie obrazu w grach i filmach poprzez blokowanie szybkości odświeżania ekranu na poziomie liczby klatek na sekundę
obsługiwanej przez kartę graficzną. Wymagany ekran, karta graficzna AMD Radeon™ i/lub procesor graficzny AMD serii A zgodny ze standardem DisplayPort™ Adaptive-Sync. Wymagane oprogramowanie AMD
Catalyst™ 15.2 Beta (lub nowsze). Adaptacyjna szybkość odświeżania zależy od ekranu.
3 DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi Video Electronics Standards Association (VESA®) w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
4 1 kabel HDMI i 1 kabel display port – dołączone do zestawu.
5 Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości 4K wymagane są treści w rozdzielczości 4K.
6 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
7 Zestaw ramienia mocującego lub mocowania ściennego VESA jest sprzedawany oddzielnie.
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Karta produktu

Monitor HP ENVY o przekątnej ekranu 27″

Wielkość wyświetlacza

68,58 cm (27")

Współczynnik kształtu

16:9

Typ wyświetlacza

IPS

Wielkość piksela

0,1554 mm

Czas odświeżania

5,4 ms (od szarości do szarości)

Jasność

350 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1300:1 statyczny; 10M:1 dynamiczny

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Wejściowy sygnał wideo

1 port HDMI 1.4; 1 port HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2

Rozdzielczość

4K UHD (3840 × 2160 przy 60 Hz)

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)

Maks. 135 kHz

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)

Maks. 60 Hz

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Matryca IPS; Podświetlenie LED; Wybór języka; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Opcje regulacji

Zabezpieczenia fizyczne

Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokada jest sprzedawana oddzielnie)

Zakres przechyłu wyświetlacza

Nachylenie: od -5 do +25°

Parametry środowiskowe

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu

Zasilacz i wymagania zasilania

Napięcie wejściowe: 100–240 V AC przy 50–60 Hz; Pobór mocy: maks. 65 W, w typowych warunkach 45 W; Tryb gotowości: 0,5 W

Sprawność energetyczna

Klasa sprawności energetycznej: B; Przekątna widocznego ekranu: 68,58 cm (27"); Pobór mocy włączonego urządzenia: 42 W; Roczne zużycie energii: 62 kWh;
Oczekiwanie: 0,5 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,3 W; Rozdzielczość ekranu: 4K UHD (3840 × 2160 przy 60 Hz)

Opcje kontroli ekranu przez użytkownika

Jasność; Kontrast; Ustawienia kolorów; Sterowanie sygnałem wejściowym; Ustawianie obrazu; Sterowanie zasilaniem; Menu; Zarządzanie; Język; Informacje; Wyjście; Plus
(„+”) / informacje; Minus („–”) / tryb przeglądania; Exit / Next Input (Automatycznie wykryj wejście); Zasilanie

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

61,35 × 15,5 × 42,92 cm (z podstawą); 61,35 × 4 × 36,26 cm (bez podstawy)

Waga

5,51 kg (z podstawą); 4,85 kg (bez podstawy)

Zakres tempretatur pracy

5° – 35°C

Zakres wilgotności podczas pracy

20% – 80% (bez kondensacji)

Zakres temperatur w czasie pracy

-20° – 60°C

Zakres wilgotności po wyłączeniu

5% – 95%

Certyfikaty i normy

CE; CB; MSIP; CoC – Meksyk; ICES; ISO 9241-307; CU; cTUVus; ISC; CCC; CEL; VCCI; FCC; BSMI; WEEE; RCM; ErP; Certyfikat Microsoft WHQL Windows 10, Windows 8, Windows
7; SmartWay Transport Partnership (tylko Ameryka Płn.)

Kolor produktu

Czarny

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Przewód zasilający AC; Przewód HDMI; Przewód DisplayPort; Adapter do montażu VESA; Płyta CD (zawiera instrukcję użytkownika, gwarancję, sterowniki)

Mocowanie VESA

Tak

Informacje o zamawianiu

Y6K73AA#A2N: 190780523940; Y6K73AA#ABB: 190780523865; Y6K73AA#ABT: 190780523902; Y6K73AA#ABU: 190780523872; Y6K73AA#ABV: 190780523926;
Y6K73AA#ABY: 190780523896; Y6K73AA#ACQ: 190780523919; Y6K73AA#UUG: 190780523933; Y6K73AA#UUZ: 190780523889

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za
błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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