Produktový list

Konferenčný monitor HP E27m G4
QHD USB-C
Pripájajte sa s dôverou. Zúčastňujte sa konferenčných hovorov s
ľahkosťou.
Zúčastňujte sa konferenčných hovorov a
pripájajte sa s ľahkosťou pomocou
konferenčného monitora HP E27m G4 USB-C
s certifikátom Zoom, ktorý má integrovanú 5
MP webovú kameru s nastaviteľným
sklonom, predné reproduktory a dva
mikrofóny. Pracujte bez námahy a
zjednodušte svoju zostavu zariadení
pomocou jediného kábla USB-C®1, ktorý
umožňuje prenos dát a videa a až 65 W
nabíjanie notebooku.
*Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Prezentujte sa v najlepšom svetle.
Rozlúčte sa s rozmazaným obrazom alebo tlmeným zvukom videohovorov. Získajte ostrý obraz vďaka integrovanej 5-megapixlovej kamere s
nastavením sklonu v rozsahu 25 stupňov pre dokonalý uhol sledovania, funkciou vysúvania na ochranu súkromia, zlepšeným snímačom farieb a
podporou pre Windows Hello™. Vstavané reproduktory a dva mikrofóny s potlačením ozveny produkujú bohatý a čistý zvuk.
Certifikácia Zoom.
Týždne laboratórneho testovania webových kamier, mikrofónov a reproduktorov týchto monitorov, počas ktorých sa uskutočnilo viac ako 200
prísnych testov kvality zvuku a videa spoločnosti Zoom2, vyvrcholili certifikáciou Zoom pre konferenčné monitory HP USB-C radu E. Keďže
spoločnosť HP splnila alebo prekonala všetky požiadavky, môžete si byť istí, že náš hardvér bezproblémovo spolupracuje so softvérom
spoločnosti Zoom a pri konferenciách vám zakaždým poskytne bezkonkurenčný zážitok.
Zjednodušte zostavu svojich zariadení.
S monitorom, ktorý má všetko vstavané, bude vaša zostava jednoduchá a bezproblémová. Pripojte klávesnicu a myš k zadným portom
monitora a len jeden kábel USB-C®1 k notebooku na prenos dát či videa a nabíjanie s výkonom až 65 W.
Webová kamera a zvuk podľa vašich predstáv.
Prispôsobte nastavenia webovej kamery a zvuku podľa svojich potrieb na jednoduchom a intuitívnom paneli s nástrojmi v nedávno
aktualizovanom softvéri HP Display Center3. Pomocou okna ukážky priblížte obraz do dokonalého rámu a upravte jas alebo expozíciu. Výberom
režimu hudby, videa alebo hlasového ekvalizéra prispôsobte svoj zvukový zážitok.
Funkcie
Pracujte bez námahy vďaka 4-smerovej ergonómii a pohodlne si prezerajte svoju prácu na obrazovke QHD s uhlopriečkou 68,58 cm (27"), ktorá
redukuje modré svetlo pomocou filtra HP Eye Ease.
Zatlačením webovej kamery nadol spoľahlivo chránite svoje súkromie.
Reproduktory, ktoré poskytujú krištáľovo čistý zvuk priamo k vám.
Zapojte dva monitory do série alebo ich pripojte prostredníctvom rozhrania DisplayPort™.4
Plasty monitora pochádzajú z viac ako 90 % z recyklovaných materiálov a 100 % recyklovateľného obalu pochádza z trvalo udržateľných
zdrojov.5,6
HP Eye Ease vám zaručí pohodlie obmedzením modrého svetla.
K dispozícii je množstvo portov vrátane HDMI, DisplayPort™, USB-C® a štyroch portov USB.1
Prispôsobte nastavenia a stlmenie obrazovky po neoprávnenom odpojení.3
Spravujte nasadenie, sledujte majetok a monitorujte nastavenia na diaľku.7
Port RJ-45 na stabilné internetové pripojenie a možnosť spravovania IT na diaľku.7
Získajte istotu s 3-ročnou zárukou.
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Konferenčný monitor HP E27m G4 QHD USB-C Tabuľka s technickými údajmi

*Obrázok produktu sa môže líšiť od reality
Typ obrazovky

IPS1

Jas

300 nitov1

Pomer kontrastu

1 000 : 11

Miera odozvy

5 ms GtG (s funkciou Overdrive)1

Farba produktu

Čierna hlava, strieborný stojan

Aspect ratio (Pomer strán)

16:91

Natívne rozlíšenie

QHD (2560 x 1440)1,8

Podporované rozlíšenia

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; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1400; 2560 x 1440

Charakteristika displeja

Nastavenie na obrazovke; Antireflexný; Nastavenie výšky, nakláňanie, otáčanie okolo vertikálnej osi a stredu; Integrované reproduktory; Webová kamera; HP Eye Ease

Používateľské ovládače

Koniec; Informácie; Spravovanie; Ovládanie napájania; Ovládanie vstupu; Ovládanie ponuky; Brightness+; Obraz; Farba

Rozmer monitora (uhlopriečka)

27"

Veľkosť displeja (uhlopriečka, metrické jednotky)

68,6 cm (27")

Porty a konektory

Obrazový vstup USB Type-C®: 1 port SuperSpeed USB Type-C® s prenosovou rýchlosťou 5 Gb/s (napájanie cez USB až do 65 W, DisplayPort™ 1.2 v alternatívnom režime); HDCP: Áno, DisplayPort™ a HDMI; HDMI: 1 port
HDMI 1.4; DisplayPort™: 1 port DisplayPort™ 1.2; Výstup DisplayPort™: 1 výstupný port DisplayPort™ 1.2; USB a: 4 porty SuperSpeed USB Type-A, prenosová rýchlosť 5 Gb/s; Zvukový port: 1 x 3,5 mm zvukový konektor
(kombinovaný zvukový vstup/výstup); Ethernet: 1 port RJ-45; Čítačka kariet: Nie

Fotoaparát

Áno, 5 MP

Okolitý

Prevádzková teplota: 5 až 35 °C;
Prevádzková vlhkosť: 20 až 80%, bez kondenzácie;

Napájanie

100 – 240 V~, 50/60 Hz

Príkon

160 W (maximálne), 51 W (typicky), 0,5 W (pohotovostný režim)

Rozmery

61,28 x 4,7 x 39,66 cm (Bez stojana.)

Hmotnosť

8,52 kg (So stojanom.)

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na bezp. zámok2

Štítky ekologickej bezpečnosti

Registrácia EPEAT®3

Certifikácia Energy Star (fixné pre sériu)

Certifikácia ENERGY STAR®

Osvedčenie a zhoda

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL úrovne 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certifikát TCO; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Energy (Mexiko); ICE;
UAE; TGM; TUV-GS; Certifikáty pre Ukrajinu; NRCS – Južná Afrika; Energy (Bielorusko)

Špecifikácie trvalo udržateľného vplyvu

Nízky obsah halogenidov; Vonkajšie balenie a lepenkové výplne sú recyklovateľné a 100 % z nich pochádza z trvalo udržateľných zdrojov; Obsahuje plast, ktorý by inak skončil v oceáne5,6,7

Obsah balenia

Monitor; Záručný list; Oznámenie o produkte; Stručný inštalačný leták; 1 kábel USB Type-C® – Type-C; Sieťový napájací kábel

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.

Pixle na palec (ppi)

109 ppi

Bitová hĺbka panela

8 bitov

Zvislý zorný uhol

178°

Vodorovný zorný uhol

178°

Rám

úzke okraje na 3 stranách

Otáčanie okolo vertikálnej osi

±45°

Sklon

–5 až +23°

Otočný (pivot)

±90

Rozsah nastavenia výšky

150 mm

Montáž VESA

100 x 100 mm

Odolnosť

3H

Starostlivosť o obrazovku

Antireflexný

Podpora dotykového ovládania

Nedotykový

Integrovaný filter ochrany osobných údajov

Nie

Potlačenie blikania

Áno

Režimy obmedzenia modrého svetla

Áno, HP Eye Ease (certifikát TÜV pre hardvérové riešenie na obmedzenie modrého svetla)

Trieda energetickej účinnosti

F

Zobraziť frekvenciu skenovania (horizontálnu)

30 až 115 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania (vertikálnu)

50 – 75 Hz

Veľkosť pixelu

0,2331 x 0,2331 mm

Farby zobrazenia

Podpora pre 16,7 milióna farieb

Farebná škála displeja

99% sRGB

Mikrofón

Áno (s potlačením ozveny)

Kompatibilné s funkciou Windows Hello

Yes

Reproduktory

2

Výstupný výkon reproduktorov

2x5W

Certifikovaný softvér na spoluprácu

Zoom

Softvér na spravovanie

HP Display Center; HP Display Manager

Funkcie webovej kamery

Sklon –20° až 5°; Podpora funkcie Windows Hello (infračervený senzor); Výsuvná kamera na ochranu súkromia; Automatické zaostrovanie
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Konferenčný monitor HP E27m G4 QHD USB-C
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
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Konferenčný monitor HP E27m G4 QHD USB-C
Poznámky v krátkych správach
1

Dodáva sa s káblom USB-C® a napájacím káblom.
Na základe radu monitorov s certifikáciou Zoom v novembri 2021.
V hostiteľskom počítači sa vyžaduje systém Windows 10. Softvér HP Display Center je k dispozícii v obchode Microsoft Store.
4
Kábel DisplayPort™ nie je súčasťou dodávky. Monitory sa dodávajú s jedným káblom USB-C® na pripojenie počítača a napájacím káblom monitora.
5
Percento obsahu recyklovaného plastu je založené na definícii stanovenej v norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT. 90 % plastov tvoria recyklované plasty od spotrebiteľov, pričom 85 % pochádza z recyklovaných zariadení IT a 5 % sú plasty, ktoré by inak skončili v oceáne
(PET).
6
100 % vonkajšieho obalu a lepenkových výplní je vyrobených z certifikovaných a recyklovaných vlákien pochádzajúcich z trvalo udržateľných zdrojov.
7
Agent softvéru HP Display Manager musí byť spustený na webovom serveri a hostiteľskom počítači. Pre staršie monitory môžu platiť určité obmedzenia.
2
3

Poznámky k technickým údajom
1 Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
2 Zámok sa predáva samostatne.

3 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.epeat.net. Na základe registrácie US EPEAT® v súlade s normou IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav sa líši v

závislosti od krajiny. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epeat.net.
4 Dodávané káble sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
5 Bez externých napájacích zdrojov, modulov WWAN, napájacích káblov, káblov a periférnych zariadení. Náhradné diely získané po nákupe nemusia mať nízky obsah halogenidov.
6 Percentuálny podiel plastov, ktoré by inak skončili v oceáne, sa v jednotlivých súčastiach líši v závislosti od produktu.
7 100 % vonkajšieho obalu a vlnitých výplní je vyrobených z certifikovaných a recyklovaných vlákien pochádzajúcich z trvalo udržateľných zdrojov.
8 Na nastavenie pôvodného rozlíšenia panela sa vyžaduje port DisplayPort™ 1.2, HDMI 1.4 alebo USB Type C® (kompatibilný s portom DisplayPort™ v alternatívnom režime). Grafická karta pripojeného počítača musí podporovať rozlíšenie 2560 x 1440 s frekvenciou
60 Hz pri použití portu DisplayPort™, HDMI alebo USB Type C® (DisplayPort™ v alternatívnom režime).
9 V hostiteľskom počítači sa vyžaduje systém Windows 10. Softvér HP Display Center je k dispozícii v obchode Microsoft Store.

Prihláste sa k aktualizácií www.hp.com/go/getupdated
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