Datablad

HP E27G4 FHD-bildskärm utan
videokabel
Förbättra hela betraktningsupplevelsen

Arbeta bekvämt och behåll fokus med den
optimerade ergonomin och FHDupplösningen hos bildskärmen HP E27 G4
med HP Eye Ease som är designad för hur ni
arbetar. Gör livet lite enklare för IT-teamet
med managerbarhet på distans.

Total komfort börjar med HP Eye Ease
Minska belastningen på ögonen under långa arbetsdagar med hjälp av HP Eye Ease – vårt första inbyggda och alltid aktiverade filter för blått
ljus som presenterar ditt levande innehåll utan att påverka färgnoggrannheten. Ingen aktivering i skärmmenyn (OSD) krävs.
Anpassa allt som ni ser
Maximera produktiviteten med en bildskärm som kan justeras i fyra riktningar till den perfekta positionen. Med den flimmerfria bildskärmen på
27 tum (68,58 cm) med mikroram på tre sidor kan man se mer av skärmen och FHD-upplösningen levererar knivskarpa bilder från alla vinklar.
Ansvarsfullt tillverkad
Energieffektiviteten är inbyggd i varje ENERGY STAR®-certifierad, EPEAT® 2020-registrerad3 och låghalogen4-bildskärm. Vi går ett steg längre
med 100 % återvinningsbara förpackningar som accepteras av återvinningsanläggningar.
Miljön är viktig
Utbudet av miljövänliga bildskärmar i HP E-serien levereras utan videokablar och en uppgraderad PVC- och halogenfri strömsladd – allt fraktas i
en 100 % återvinningsbar förpackning. Videokablar kan köpas separat eller vid behov i större mängder.
Höjdpunkter
Anslut till era mest använda enheter via VGA, HDMI och DisplayPort™. Anslut upp till fyra av era USB-tillbehör direkt i bildskärmen med den
integrerade USB 3.2-hubben.
Arbeta bekvämt med justerbara inställningar för lutning, höjd och rotation. Använd pivotrotation för att enkelt anpassa stående eller liggande
vyer på flera bildskärmar.
Energieffektiviteten är inbyggd i varje ENERGY STAR®-certifierad, EPEAT® 2020-registrerad och låghalogen-bildskärm. Vi går ett steg längre
med 100 % återvinningsbara förpackningar som accepteras av återvinningsanläggningar.
Skapa en effektiv och kompakt lösning genom att montera HP Desktop Mini-datorn direkt på stativet med HP B300 datormonteringsfäste som
tillval.
Anpassa bildskärmen och avskräck från stölder med den enkla och intuitiva programvaran HP Display Center som gör att ni kan skräddarsy
inställningar, dela bildskärmar och till och med mörka bildskärmen om den kopplas bort utan godkännande – allt via värddatorn.
Anpassa en helhetslösning med tillval5 såsom HP S101 högtalarlist som enkelt kan fästas på den undre kanten för att ge stereoljud till
bildskärmen.
Känn er trygga med att den här bildskärmen har testats fullt ut med avseende på kompatibilitet mellan HPs 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 E27G4 FHD-bildskärm utan videokabel Specifikationstabell

Bildskärmstyp

IPS1

Kretskort, aktivt område

23.54 x 13.24 in 59,79 x 33,63 cm

Ljusstyrka

250 nits1

Bildkvot

1000:1

Svarskvot

5 ms GtG (med overdrive)1

Produktens färg

Svart

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Inbyggd upplösning

FHD (1 920 x 1 080)1

Upplösningar som stöds

1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 640 x 480; 720 x 400;
800 x 600

Skärmegenskaper

LBL-läge (Low Blue Light); Antireflexbehandlad

Användarkontroller

Ljusstyrka; Avsluta; Information; Administration; Strömkontroll; Ingångskontroll; Menykontroll; Bild; Färg

Insignal

1 VGA; 1 USB Type-B; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A 3.2 Gen 1

Bildskärmsstorlek (diagonalt)

27"

Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt) 68,58 cm (27")
Kamera

Ingen integrerad kamera

Miljö

Drifttemperatur: 5 till 35 °C;
Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % icke kondenserande;

Strömförsörjning

Inspänning 100 till 240 VAC

Strömförbrukning

53 W (max), 22 W (standard), 0,5 W (vänteläge)

Yttermått

24.08 x 1.85 x 14.31 in 61,17 x 4,7 x 36,36 cm (Utan stativ.)

Vikt

15.12 lb 6,9 kg (Med stativ.)

Fysiska säkerhetsfunktioner

Säkerhetslåsberedd2

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019-registrerad3

Certifiering och regelefterlevnad

MEPS i Australien och Nya Zeeland; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA;
TCO-certifierad; TCO Certified Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; MEPS i Vietnam; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WWapplikation; ICE; TGM

Medföljer

Bildskärm; Garantikort; Produktmeddelande; Strömkabel

Pixlar per tum (ppi)

82 ppi

Panelens bitdjup

6 bitar + FRC

Vertikal betraktningsvinkel

178°

Horisontell betraktningsvinkel

178°

Ram

Tresidig ram med mikrokant

Sväng

±45°

Lutning

–5 till +23°

Rotera

±90

Intervall för höjdjustering

150 mm

VESA-montering

100 mm x 100 mm

Hårdhet

3H

Skärmbehandling

Antireflex

Med pekfunktion

Utan pekfunktion

Integrerat sekretessfilter

Nej

Flimmerfri

Ja

Lägen för svagt blått ljus
Visningsfrekvens vid skanning
(horisontell)
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

Ja (TÜV-certifierad)

Pixelstorlek

0,311 mm

30–80 KHz
50–60 Hz
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HP E27G4 FHD-bildskärm utan videokabel
Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP 3 års hårdvarusupport nästa
arbetsdag på platsen för
standardskärm
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HP E27G4 FHD-bildskärm utan videokabel
Fotnoter om meddelandetjänster
2 Ytterligare bildskärmar säljs separat.
3 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.
4 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
5Säljs separat.
6 Kräver Windows 10 på värddatorn.
7 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera beroende på geografiskt läge. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på

www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med
gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.

Fotnoter med tekniska specifikationer
1 Alla uppgifter motsvarar de normala specifikationer som anges av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
2 Lås säljs separat.
3 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-registreringen varierar mellan olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.
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DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder.
December 2020
DOC-M

