Fişă tehnică

Monitor HP 27m;
Arată grozav. Are performanţe şi mai bune.
Te bucuri de experienţa unui ecran mare cu acest display HP elegant. Tehnologia IPS avansată asigură o vizualizare ultralargă, de 178°, cu detalii coerente şi culori vibrante. Acest design ultrasubţire, aproape lipsit de margini, cu FHD1 este
foarte convenabil şi oferă conexiunile de care aveţi nevoie pentru a conecta laptopul sau desktopul.

Mai mult ecran într-un spaţiu mai mic
Beneficiezi de mai mult spaţiu decât ai
crezut că este posibil cu acest ecran HP
ultra-subţire. Designul atrăgător, cu ramă
îngustă, adaugă o frumuseţe elegantă
oricărui spaţiu.

1 Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).

O experienţă vizuală remarcabilă

Acest ecran FHD1 oferă tehnologie IPS şi
unghiuri de vizionare largi care se combină
pentru a asigura o vizionare de până la 178°.
Cu siguranţă te vei convinge cu ochii tăi.

Conectivitate simplă
Obţii calitatea imaginii pe care o căutai, fără
a avea nevoie de dongle-uri suplimentare.
Conectează-ţi comod dispozitivele cu
porturile VGA şi HDMI şi bucură-te de imagini
precise, clare, în FHD. 1

Fişă tehnică

Monitor HP 27m;

Dimensiune ecran

23,8"

Proporţie dimensiuni

16:9 1

Tip ecran

IPS cu fundal cu LED-uri

Dimensiune pixel

0,274 mm

Timp de răspuns

5 ms gri la gri 1

Luminozitate

250 cd/m² 1

Rată contrast

1000:1 static 1

Unghi de vizibilitate

178° orizontal; 178° vertical

Culoarea produsului

Negru

Rezoluţie

FHD (1920 x 1080 la 60 Hz)

Rezoluţii acceptate

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 80 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 60 Hz

Caracteristici ecran

Antireflex; Selectare limbă; Comenzi pe ecran; Plug and Play; Comenzi utilizator; Programabil de către utilizator;

Tip intrare ecran

1 HDMI 1.4 (cu suport HDCP); 1 VGA

Facilităţi de securitate fizică

Pregătit pentru încuietoare de securitate 3

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: de la -5 la +20°

Software de gestiune

Utilitar cu modele reglare automată;

Specificaţii de mediu

sticlă pentru ecran fără arsen; conţinut redus de halogeni; Lumini de fundal fără mercur 2

Eficienţă energetică

Clasă de eficienţă energetică: A+; Consum anual de energie: 26 kWh; Standby: 0,27 W;

Opţiuni pentru controlul ecranului de
către utilizator

Luminozitate; Control culori; Contrast; Ieşire; Control imagine; Control intrare; Limbă; Gestionare; Control meniu; Control alimentare;

Dimensiunile produsului

61,51 x 3,75 x 37,19 cm; Numai capul.
61,51 x 18,9 x 46,05 cm; With stand
Împachetat: 69 x 14,7 x 44,9 cm;

Greutate

3,48 kg; Împachetat: 6 kg

Temperatură de funcţionare

între 5 şi 35°C

Temperatură de funcţionare

De la 41 la 95°F

Umiditate de funcţionare

20 - 80% fără condensare

Certificări şi conformităţi

MEPS Australia – Noua Zeelandă; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL Clasa 1; C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS;
Certificare WHQL Microsoft (Windows 10, Windows 8.1 şi Windows 7); TUV Bauart; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; Lumină albastră redusă; UkrSEPRO; MEPS Africa de
Sud; Etichetă energie Ucraina;

Sursă de alimentare

Tensiune de intrare 100–240 V c.a.

Garanţie

Garanţie limitată de un an pentru componente şi manoperă.

Ce se găseşte în cutie

Cablu alimentare c.a.; Documentaţie; Cablu HDMI; Adaptor de alimentare; Cablu VGA;

Ţara de origine

Fabricat în China

Număr produs

3WL48AA

Informaţii de comandă

3WL48AA#ABB: 192545213066 ;3WL48AA#A2N: 192545213141 ;3WL48AA#ABT: 192545213103 ;3WL48AA#ABU: 192545213073 ;3WL48AA#ABV:
192545213127 ;3WL48AA#ABY: 192545213097 ;3WL48AA#ACQ: 192545213110 ;3WL48AA#UUG: 192545213134 ;3WL48AA#UUZ: 192545213080

1
Toate specificaţiile reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP, iar performanţa reală poate varia în plus sau în minus.
2
Sursele de alimentare externe, cablurile de alimentare, cablurile şi perifericele nu au un conţinut redus de halogeni. Este posibil ca piesele de service obţinute după cumpărare să nu aibă un conţinut redus de halogeni.
3

Încuietoarea se vinde separat.
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