Folha de Dados

Monitor HP ENVY 27s

Espantoso até ao mais
ínfimo pormenor
Desfrute de uma qualidade de
imagem mais nítida e tão
realista, que é difícil de
acreditar. Com mais de 8
milhões de píxeis e precisão
de cor sRGB superior a 99%, o
painel IPS de 4K ilumina até
os detalhes e cores mais
subtis. E o seu design com
margens extremamente
reduzidas é de cortar a
respiração.
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Proeza visual
● Desfrute de uma experiência de visualização incomparável que excede as suas expetativas mais
arrojadas. O deslumbrante painel IPS de 4K1 com margens reduzidas revela o mais pequeno detalhe.
Cores realistas. Imagens perfeitas.
● Ver não chega, simplesmente viva. Com uma precisão de cor sRBG superior a 99% e tecnologia AMD
FreeSync™2, este monitor apresenta texto e imagens mais nítidos e cores vivas e realistas.
Conectividade simplificada
● Ligue facilmente até três dispositivos sem trocar de cabos. Com duas portas HDMI, uma porta
DisplayPort™3 e cabos incluídos 4, este monitor redefine os limites da conectividade.
Características
● Desfrute da qualidade cinematográfica com a incrível definição de 4K.5 Imagens assim tão
impressionantes são simplesmente inesquecíveis.
● Praticamente sem margens em torno do ecrã, este monitor proporciona uma experiência com
ângulo de visualização extremamente amplo e suporta vários monitores.
● Independentemente de onde estiver, um monitor IPS da HP proporciona imagens claras e vívidas. A
tecnologia IPS garante a precisão de imagem e consistência ao longo do espectro de visualização
ultra-amplo. Usufrua da mesma experiência de visualização ampla obtida em dispositivos móveis e
tablets de gama alta.

É necessário conteúdo 4K para visualizar imagens 4K.
FreeSync é uma tecnologia AMD presente em monitores com ecrãs FHD e que foi concebida para eliminar interrupções e/ou intermitências na imagem de jogos e vídeos ao bloquear a taxa de atualização de um ecrã
para a velocidade de fotogramas da placa gráfica. Monitor, placa gráfica AMD Radeon™ e/ou APU AMD série A em conformidade com o DisplayPort™ Adaptive-Sync necessário. É necessário AMD Catalyst™ 15.2 Beta (ou
mais recente). As taxas de atualização adaptativa variam consoante o monitor.
3 DisplayPort™ e o logótipo DisplayPort™ são marcas comerciais propriedade da Video Electronics Standards Association (VESA®) nos E.U.A. e noutros países.
4 1 cabo HDMI e 1 DisplayPort estão incluídos
5 É necessário conteúdo 4K para visualizar imagens 4K.
6 É necessário conteúdo de alta definição (HD) para visualizar imagens em alta definição.
7 Conjunto para instalação VESA num braço ou na parede vendido separadamente.
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Monitor HP ENVY 27s

Tamanho do ecrã

68,58 cm (27 pol.)

Proporção

16:9

Tipo de ecrã

IPS

Espaçamento de pixels

0,1554 mm

Tempo de resposta de actualização

5,4 ms (cinzento para cinzento)

Luminosidade

350 cd/m²

Relação de contraste

1300:1 estático; 10M:1 dinâmico

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Sinal de entrada de vídeo

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

Resolução

UHD 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz)

Mostrar frequência do ecrã (horizontal)

Até 135 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical)

Até 60 Hz

Características do ecrã

Antirreflexo; Tecnologia IPS (In-plane switching); Retroiluminação LED; Seleção de idioma; Controlos apresentados no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador;
Controlos do utilizador

Funcionalidades de segurança física

Preparado para bloqueio de segurança (o bloqueio é vendido separadamente)

Ângulo de movimentação do ecrã

Inclinação: -5 a +25°

Especificações ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Baixo halogéneo

Cabo de alimentação e requisitos de energia Tensão de entrada: 100 a 240 V CA entre 50 e 60 Hz; Consumo de energia: 65 W (máximo), 45 W (normal); Modo de espera: 0,5 W
Eficiência energética

Classe de eficiência energética: B; Ecrã diagonal visível: 68,58 cm (27 pol.); Consumo energético em modo ativo: 42 W; Consumo energético anual: 62 kWh; Em espera: 0,5
W; Consumo energético (desligado): 0,3 W; Resolução do ecrã: UHD 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz)

Opções de Controlo do Ecrã pelo Utilizador

Luminosidade; Contraste; Controlo de cor; Controlo de entrada; Controlo de imagem; Controlo de energia; Menu; Gestão; Idioma; Informação; Sair; Mais ("-")/Informações;
Menos ("-) / Modo de visualização; Saída/Entrada seguinte; Ligar/Desligar

Dimensões (l x p x a)

61,35 x 15,5 x 42,92 cm (com suporte); 61,35 x 4 x 36,26 cm (sem suporte)

Peso

5,51 kg (com suporte); 4,85 kg (sem suporte)

Amplitude Térmica em Funcionamento

5° a 35°C

Amplitude de Humidade em Funcionamento 20% a 80% (sem condensação)
Amplitude Térmica de Armazenamento

-20° a 60°C

Intervalo Humidade de Não Funcionamento

5% a 95%

Certificações e conformidades

CE; CB; MSIP; CoC (México); ICES; ISO 9241-307; CU; cTUVus; ISC; CCC; CEL; VCCI; FCC; BSMI; WEEE; RCM; ErP; Certificação Microsoft WHQL Windows 10, Windows 8,
Windows 7; SmartWay Transport Partnership (apenas AN)

Cor de produto

Preto

Garantia

Garantia limitada de dois anos para peças e mão-de-obra de reparação (pode variar dependendo do país).

País de Origem

China

Conteúdo da Caixa

Cabo de alimentação CA; Cabo HDMI; Cabo DisplayPort; Adaptador de instalação VESA; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores)

Montagem VESA

Sim

Informações para encomendas

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

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão
definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada
como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento. Todas as outras marcas
comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
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