Záznamový list

Monitor HP 27m
Vyzerá skvelo. Pracuje ešte lepšie.
Vychutnajte si zážitok z veľkej obrazovky s týmto štýlovým displejom HP. Pokročilá technológia IPS poskytuje až 178°
ultraširoké pozorovacie uhly s konzistentnými detailmi a sýtymi farbami. Tento ultratenký dizajn je takmer bez okrajov,
má rozlíšenie FHD1 a prináša skvelú hodnotu. Ponúka možnosti jednoduchého pripojenia notebooku a stolného
počítača.

Väčšia obrazovka na menšej ploche
Vychutnajte si väčší priestor na stole, než ste
si mysleli, vďaka ultratenkému displeju HP.
Atraktívny dizajn s úzkymi okrajmi dodá
štýlovú krásu akémukoľvek prostrediu.

Pozoruhodný zážitok zo sledovania

Tento displej FHD1 poskytuje technológiu IPS
a ultraširoké pozorovacie uhly, s ktorými
získate úžasný výhľad až do 178°. Vidieť
znamená uveriť.

1 Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.

Jednoduché pripojenie
Získajte požadovanú kvalitu obrazu bez
používania ďalších hardvérových kľúčov.
Jednoducho pripájajte zariadenia pomocou
portov VGA a HDMI a vychutnávajte si ostrý a
jasný obraz s rozlíšením FHD.1

Záznamový list

Monitor HP 27m

Veľkosť obrazovky

23,8"

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9 1

Typ obrazovky

IPS s posvietením LED

Veľkosť pixelu

0,274 mm

Doba odozvy

5 ms (sivá – sivá) 1

Jas

250 cd/m² 1

Pomer kontrastu

1000:1 statický 1

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Farba produktu

Čierna

Rozlíšenie

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Podporované rozlíšenia

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

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

Až do 80 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania
(vertikálnu)

do 60 Hz

Charakteristika displeja

Antireflexný; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Používateľské ovládanie; Programovateľné používateľom

Typ vstupu pre displej

1 port HDMI 1.4 (s podporou HDCP); 1 port VGA

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na bezp. zámok 3

Uhol otočenia obrazovky

Sklon: -5 až +20°

Softvér na spravovanie

Pomocný program na automatickú úpravu schémy

Environmentálne parametre

Sklo monitora bez obsahu arzénu; Nízky obsah halogenidov; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti 2

Energetická efektivita

Trieda energetickej účinnosti: A+; Ročná spotreba energie: 26 kWh; Pohotovostný režim: 0,27 W;

Možnosti ovládania displeja

Jas; Ovládanie farieb; Kontrast; Koniec; Ovládanie obrazu; Ovládanie vstupu; Jazyk; Spravovanie; Ovládanie ponuky; Ovládanie napájania

Rozmery produktov

61,51 x 3,75 x 37,19 cm Len hlava.
61,51 x 18,9 x 46,05 cm With stand
Balené: 69 x 14,7 x 44,9 cm

Hmotnosť

3,48 kg; Balené: 6 kg

Rozsah prevádzkovej teploty

5 až 35 °C

Rozsah prevádzkovej teploty

41 až 95 °F

Prevádzkový rozsah vlhkosti

20 až 80%, bez kondenzácie

Certifikáty a povolenia

MEPS (Austrália a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL trieda 1; C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS;
Certifikácia Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7); TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; Obmedzenie modrého svetla; UkrSEPRO; MEPS
(Južná Afrika); Energetický štítok (Ukrajina)

Zdroj napájania

Vstupné napätie 100 až 240 V~

Záruka

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

Obsah balenia

Sieťový napájací kábel; Dokumentácia; Kábel HDMI; Napájací adaptér; Kábel VGA

Krajina pôvodu

Vyrobené v Číne

Číslo produktu

3WL48AA

Informácie o objednávaní

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
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
2
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.
3

Zámok sa predáva samostatne.
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