
Datasheet

HP M27fw FHD Monitor

De hoogste denitie van comfort en design.
Verlies jezelf in de levensechte beelden op dit grote lmdoek, dat je een nieuw gevoel van comfort, welzijn en
duurzaamheid geeft . Speel, werk of staar gewoon voor je uit met de nieuwe denitie van hoge denitie.

De nieuwe denitie van hoge denitie
Dit FHD-display ziet er geweldig uit, met IPS-
technologie voor een ultrabrede kijkhoek van 178
graden, 99% sRGB-kleurengamma voor
nauwkeurige kleuren en FreeSync om je ogen
gelijke tred te laten houden met je verbeelding .

Staat goed, voelt goed, doet goed
Verhoog het kijkcomfort met Eyesafe-technologie
die niet ten koste gaat van de kleurkwaliteit.
Monitor ontworpen met oog voor duurzaamheid
met 85% gerecycled materiaal en verpakt in
gerecyclede materialen . Goed bezig zijn zag er
nog nooit zo goed uit.

Gestroomlijnd en naadloos
Optimaliseer je setup met een slank proel,
innovatieve kabelintegratie en naadloos ontwerp
voor zij-aan-zij-schermen.
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HP M27fw FHD Monitor
Kenmerken

Eenvoudig aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.
Pas je display aan met de handige software van HP Display Center, waarin je alles op maat kunt instellen, schermen kunt splitsen en zelfs het
scherm kunt dimmen.

HP Eye Ease met Eyesafe®-certicaat
Het altijd ingeschakelde blauwlichtlter maakt je ogen minder snel moe terwijl de kleuren net zo nauwkeurig blijven.

Kies het beste
IPS-technologie zorgt voor een heldere weergave onder bijna elke hoek. Je zit overal op de eerste rang.

FHD-display / 1080p-display
Geweldige beelden en een onvergetelijke kwaliteit van een verbazingwekkend FHD-display.

Kabelgeleiding
Het kabelkanaal op de voet van het display vermindert de wirwar aan snoeren en zorgt voor een opgeruimde werkplek.

Uiterst accurate kleuren
99% sRGB kleurruimte voor een ideale kleurweergave.

Duurzaam ontwerp
De plastic behuizing is ontworpen met oog voor duurzaamheid en is gemaakt van 85% gerecycleerde materialen en 5% gerecycled ocean-bound
plastic.
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HP M27fw FHD Monitor

Productnummer 2H1A4E9

Schermformaat 68,6 cm (27 inch)

Aspectratio 16:9

Type scherm IPS 

Pixelgrootte 0,311 mm

Responstijd 5 ms GtG (met overdrive) 

Helderheid 300 nits 

Contrastratio 1000:1

Productkleur Witte behuizing, zilveren standaard;
99% sRGB

Resolutie (maximaal) FHD (1920 x 1080 bij 75 Hz)

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

Scanfrequentie scherm (horizontaal) 30-86 KHz

Scanfrequentie scherm (verticaal) 48-75 Hz

Schermfuncties Bediening op het scherm; AMD FreeSync™; Low Blue Light-modus; Ontspiegeld

Type scherminvoer 1 VGA; 2 HDMI 1.4 (met HDCP-ondersteuning)

Fysieke beveiligingsfuncties Klaar voor veiligheidsslot 

Energiezuinigheid Energiezuinigheidsklasse: D; Jaarlijks stroomverbruik: 17 kWh;

Bedieningsopties scherm Helderheid; Sluiten; Informatie; Beheer; Stroomregeling; Ingangsregeling; Menuregeling; Beeld; Kleur

Webcam Geen geïntegreerde camera

Temperatuurbereik, in bedrijf 5 tot 35 °C

Temperatuurbereik, in bedrijf 41 to 95°F

Luchtvochtigheidsbereik 20 tot 80% niet-condenserend

Ecolabels ENERGY STAR®-gecerticeerd; EPEAT® Silver; CEL klasse 1

Certiceringen en compatibiliteit Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; EUP Lot-26;
California Energy Commission (CEC); Energie Zuid-Afrika; eStandby; WW-applicatie; Verenigde Arabische Emiraten; Certicaten in Oekraïne; NRCS in Zuid-Afrika

Voedingsbron 100 tot 240 V, 50/60 Hz

VESA-montage Niet compatibel met VESA-montage

Bestelinformatie (A2N) 196068980900; (ABB) 196068980917; (UUZ) 196068980924

Touchbediening Touchfunctionaliteit wordt niet ondersteund

Pixels per inch (ppi) 82 ppi

Bitdiepte van het paneel 8 bits (6 bits + FRC)

Verticale kijkhoek 178°

Horizontale kijkhoek 178°

Rand Microrand aan 3 zijden

Draaien No swivel

Kantelen -5 tot +25°

Draaien No pivot

In hoogte verstelbaar tot Geen hoogte-afstelling

Hardheid 3H

Schermbehandeling Ontspiegeld

Touchbediening Touchfunctionaliteit wordt niet ondersteund

Geïntegreerd privacylter Nee

Knippervrij Ja

Low-Blue-Light-modi Ja (Eyesafe®- en TÜV-gecerticeerd)

UPC-nummer (A2N) 196068980900; (ABB) 196068980917; (UUZ) 196068980924

Opmerking afmeting (metrisch) Zonder voet.

Opmerking over gewicht (metrisch) Met voet.

Afmetingen (L x B x H) 60,79 x 3,42 x 35,6 cm

Gewicht 3,2 kg

Beheersoftware HP Display Center

Garantie 2 jaar garantie

Inhoud van de doos Monitor; HDMI-kabel; Doc-kit; Netsnoer

Afmetingen pakket (L x B x H) 69 x 12,6 x 43 cm

Gewicht inclusief verpakking 12.79 lb; 5,8 kg

Poort en connectoren Vga: 1 VGA; Hdcp: Ja, HDMI; HDMI: 2 HDMI 1.4; Ethernet: Nee

Knippervrij Ja
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HP M27fw FHD Monitor
Messaging, voetnoten

 Gebaseerd op interne HP tests. De 85% post-consumer gerecycleerde plastic inhoud van het scherm bestaat uit 5% gerecycled ocean-bound plastic materiaal in gewicht. Buitenste doos en golfkartonverpakkingen zijn voor 100% gemaakt
van duurzaam gewonnen gecerticeerde en gerecyclede vezels. Vezelkussens gemaakt van 100% gerecyclede houtvezels en organisch materiaal. Met uitzondering van plastic zakken en plastic schuimfolie.
 Alle specicaties vertegenwoordigen de gemiddelde specicaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

 

Technische specicaties, voetnoten

 Alle specicaties vertegenwoordigen de gemiddelde specicaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Slot wordt apart verkocht.
 Op basis van US EPEAT®-registratie conform IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. De EPEAT®-status varieert per land. Ga naar www.epeat.net voor meer informatie.
 Included cables may vary by country.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of
redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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