
Datablad

HP E27d G4 QHD avancerad
dockningsskärm.
Skapa den perfekta hubben för produktivitet

Inspirera glädje vid skrivbordet med den
perfekta anslutningen hos HP E27d G4 QHD
avancerad dockningsskärm. Anslut era
vardagliga tillbehör till skärmen och anslut
sedan datorn med endast en USB-C™ -kabel.
Ge IT-teamet möjlighet att fjärrhantera HP-
enheter från var som helst i nätverket via RJ-
45.

Driv hela arbetsplatsen med USB-C™¨

Anslut, ladda och driv datorn med upp till 100 W via en USB-C™-kabel  och använd sedan enkla anslutningar med portar såsom USB
och RJ-45 . Expandera till dubbla skärmar genom att seriekoppla den andra via DisplayPort™.

Hantera utrullning av produkt över ett nätverk

Hjälp IT-avdelningen att säkra och fjärrhantera  era utrullade kommersiella HP-datorer och bildskärmen med avancerade
funktioner för nätverkshantering som inkluderar PXE Boot, LAN/WLAN-omkoppling och WoL- och MAC-adressöverföring på alla
strömband.

Gör vardagliga uppgifter enklare
Slå på skärmen och den bärbara datorn direkt även om locket är stängt och allt med en enda knapp på skärmen. Logga in med
ansiktet och Windows Hello  på IR-webbkameran eller använd den för videokonferenser.

Höjdpunkter

Anslut era enheter flexibelt via DisplayPort™, HDMI och 4 USB-portar. Använd en upstream USB-C™-port för data, video och upp till
100 W strömleverans till datorn och downstream USB-C™ för data och strömleverans på upp till 15 W till en telefon.

Rensa bort röran genom att montera den stationära HP EliteDesk Mini-datorn direkt bakom skärmen och ge den ström via USB-C™.
Du kan även ta hela enheten och montera den på en vägg eller arm.

Arbeta bekvämt med justerbar lutning och höjd samt vridningsinställningar. Använd pivotrotation för att behändigt anpassa stående
eller liggande vyer på flera bildskärmar.

Filtrera bort blått ljus och växla till ett varmare färgspektrum för en bekvämare visningsupplevelse med HP Low Blue Light-läge.

Customize a total solution with options like the HP S101 Speaker Bar, which attaches easily to the lower bezel to add stereo audio at
the display.

Hantera skärmen och låt den göra jobbet. Använd HP Display Assistant för att snabbt ändra storlek på skärmpartitioner och arbeta
på olika delar av skärmen, och hjälp till att motverka stöld genom dimning av skärmen när den kopplas bort utan godkännande.

Stöd era återvinningsinitiativ med 100 % återvinningsbara förpackningar som lätt accepteras av återvinningsanläggningar.

Ni kan vara säkra på att den här bildskärmen har testats fullt ut med avseende på kompatibilitet mellan HP-datorer och
arbetsstationer. Den stöds också av vår treåriga begränsade standardgaranti. Utöka skyddet för att täcka olyckor, support nästa
arbetsdag och mer med HP Care Pack-tjänster som tillval.
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HP E27d G4 QHD avancerad dockningsskärm. Specifikationstabell

Bildskärmstyp IPS

Bildskärmsstorlek (diagonalt) 27 tum

Ljusstyrka 300 cd/m²

Bildkvot 1000:1 statiskt; 5000000:1 dynamiskt

Svarskvot 5 ms grått till grått

Höjd-bredd-förhållande 16:9

Inbyggd upplösning QHD (2560 x 1440)

Upplösningar som stöds 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 2560 x 1440;
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 2560 x 1080

Skärmegenskaper Advanced haze; Antireflexbehandling; Skärmkontroller; Pivotrotation; Plug and play; Justerbar höjd; Läge för svagt blått
ljus

Användarkontroller Ljusstyrka; Färgkontroll; Bildkontroll; Information; Ingångskälla; Administration; Meny; Ström

Insignal 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, power delivery up to 100 W); 1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 1 DisplayPort™ 1.2 in
(with HDCP support)

Portar och anslutningar 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, strömförsörjning upp till 100 W); 1 USB Type-C™ (nedströms); 4 USB 3.0 (nedströms,
snabbladdning 7,5 W); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, strömförsörjning upp till 100 W)

Miljö Drifttemperatur: 5 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet

Strömförsörjning Inspänning 100 till 240 VAC

Strömförbrukning 175 W (max.), 80 W (standard), 0,5 W (vänteläge)

Yttermått 61,36 x 36,6 x 4,85 cm (Utan stativ.)

Vikt 18.08 lb 8,2 kg (Med stativ.)

Ergonomiska egenskaper ##displaytiltswiv##

Fysiska säkerhetsfunktioner Säkerhetslåsberedd

Certifiering och regelefterlevnad
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; E-standby; KC; NOM; PSB; SEPA; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS i Vietnam;
WEEE; ISC; LBL (Low Blue Light); California Energy Commission (CEC); Energi Sydafrika; Mexico LASE-formulär; HDMI/DP-
certifiering; Mexikos energirapport

Specifikationer för omgivning Arsenikfritt bildskärmsglas; Låghalogen; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning

Medföljer Strömkabel; DisplayPort™-kabel; Dokumentation; HDMI-kabel; USB-kabel; QSP

Garanti 3 års begränsad garanti inklusive 3 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.
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HP E27d G4 QHD avancerad dockningsskärm.

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP B300 PC-monteringsfäste

Anpassa en sammantaget bättre lösning med HP B300-datormonteringsfästet som gör att du
kan ansluta din HP arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalda HP Thin Client
direkt bakom valda 2017 och 2018 HP EliteDisplay-skärmar och HP Z-skärmar.  Anpassa en
sammantaget bättre lösning med HP B300-datormonteringsfästet som gör att du kan ansluta
din HP arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalda HP Thin Client direkt
bakom valda 2017 och 2018 HP EliteDisplay-skärmar och HP Z-skärmar.  CRT- och TFT-
bildskärmarna är utformade för att ge perfekt bild till de mest krävande användarna. HP har
ett nära samarbete med många komponent- och bildskärmsleverantörer för att garantera att
alla modeller tillgodoser användarnas behov beträffande ljusstyrka, kontrast, fokus, renhet,
konvergens och geometri. Alla HP Business-bildskärmar följer de viktigaste miljöstandarderna
som exempelvis MPR-II och TCO '99.
Produktnummer: 2DW53AA

HP DisplayPort-kabelsats

Kopplar ihop ett DisplayPort-uttag på en stationär HP-företagsdator med ett DisplayPort-
uttag på en bildskärm. Kopplar ihop ett DisplayPort-uttag på en stationär HP-företagsdator
med ett DisplayPort-uttag på en bildskärm. CRT- och TFT-bildskärmarna är utformade för att
ge perfekt bild till de mest krävande användarna. HP har ett nära samarbete med många
komponent- och bildskärmsleverantörer för att garantera att alla modeller tillgodoser
användarnas behov beträffande ljusstyrka, kontrast, fokus, renhet, konvergens och geometri.
Alla HP Business-bildskärmar följer de viktigaste miljöstandarderna som exempelvis MPR-II
och TCO '99.
Produktnummer: VN567AA

HP 5 year Next business day Onsite
Standard Monitor Hardware Support

Receive 5 years of next business day onsite HW Support from an HP-qualified technician for
your computing device, if the issue cannot be solved remotely.
Produktnummer: U7935E
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HP E27d G4 QHD avancerad dockningsskärm.

Fotnoter om meddelandetjänster

 Video via USB-C™ kräver en dator med USB-C™ DisplayPort™ Alt-läge eller Thunderbolt™. Thunderbolt™-aktiverade bärbara datorer fungerar med USB-C™-hastigheter. Strömförsörjning till andra enheter via USB-C™ upp till 100 watt.
Strömförsörjning till andra enheter via USB-C™ upp till 15 watt. Se uteffekten i produktens snabbspecifikationer för exakta specifikationer. Datorn måste vara kompatibel med displayens uteffekt.
 För funktionaliteten video över USB-C™ måste värddator stödja DisplayPort™ med Alt mode-protokollet via sin USB-C™-port. Thunderbolt™-aktiverade bärbara datorer fungerar med USB-C™-hastigheter. Att ladda och replikering av portar

stöds på bärbara datorer som har implementerade USB-C™-branschspecifikationer. Strömbrytare för att slå på eller väcka systemet, väckning över lokalt nätverk med dockningsstationen av eller på, väckning över lokalt nätverk S4/S5 och
MAC-adressöverföring i S0, S3, S4, S5 med funktioner för dockningsstationen av eller på fungerar endast på bärbara datorer från HP eller som stöds av HP. HP tillhandahåller inte Ethernet- och ljuddrivrutiner för Mac-datorer.
 Internetåtkomst via separat sålt abonnemang krävs.
 Ytterligare bildskärmar säljs separat. Seriekoppling kräver en USB-C™ eller DisplayPort™-anslutning till värd och DisplayPort™ ut till nästa bildskärm.
 Kräver Windows 10 på den anslutna datorn.
 Datorn HP EliteDesk Mini Desktop säljs separat. Kräver HPs B300-monteringsfästen för datorer på bildskärmar som säljs separat.
 Monteringsutrustningen säljs separat.
 Säljs separat.
 HP Care Pack säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera beroende på geografiskt läge. Tjänsten påbörjas vid inköpet av hårdvaran. Begränsningar gäller. Besök www.hp.com/go/cpc för mer information. HP-

tjänster regleras av HPs tillämpliga villkor för tjänster som tillhandahålls eller indikeras till kunden vid inköpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande lokala lagar och sådana rättigheter påverkas inte på något sätt
av HPs användarvillkor eller HPs begränsade garanti som medföljer er HP-produkt.

Fotnoter med tekniska specifikationer

 Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 Lås säljs separat.
 Kablar som medföljer kan variera mellan olika länder.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel
eller utelämnad information i detta dokument. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA samt andra länder. USB
Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
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