Datasheet

HP Healthcare Edition HC271 Clinical
Review monitor
Het perfecte hulpmiddel voor artsen voor nauwkeurige beeldweergave
en een schone werkplek.
De HP Healthcare Edition HC271 is
geoptimaliseerd voor patiëntenkamers,
verpleegkundigenposten, medische
rolwagens en openbare ruimten. Het
display kan na elk gebruik eenvoudig
worden gereinigd1 en voldoet aan DICOM
deel 142 voor een nauwkeurige weergave
van medische beelden.
Bevorderen van patiëntveiligheid
Het display en de optionele standaard3 kunnen worden gereinigd met kiemdodende doekjes en zo worden voorbereid voor de volgende patiënt.1 Het display is IEC 60601-12: 2014 compatibel2 voor gebruik in de buurt van patiënten en personeel. De voorzijde van het display voldoet aan beschermingsklasse IP324 om het binnendringen van
water te verhinderen.

Direct nauwkeurige beelden
Dit display voldoet aan DICOM deel 14 en stelt mensen die in de gezondheidszorg werken in staat nauwkeurige en consistente beelden te bekijken voor verificatie en
patiëntconsulten.2 Op dit 27-inch Quad HD-display kan per keer tot 60% meer5 content worden bekeken.

Creëer een efficiënte werkplek voor drukke ruimten
Plaats6 HP pc's achter het display voor een compacte en geïntegreerde oplossing die ideaal is voor gebruik in drukke en gedeelde ruimten zoals de verpleegkundigenpost.
Gebruik VESA-hardware voor bevestiging6 op een medische cart, aan de muur of op een arm.

Pluspunten
Sluit pc's en gespecialiseerde apparatuur aan via HDMI, DisplayPort™, VGA en USB-poorten.
Vertrouw op een display dat grondig is getest, een lange levensduur heeft en waarvoor de strenge HP Zero Bright Dot Guarantee geldt.
Werk comfortabel dankzij de de kantel-, hoogte- en draaimogelijkheden op de optionele, reinigbare standaard.
Deze IT-investering wordt ondersteund met een standaardgarantie van drie jaar en optionele HP Care service.
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HP Healthcare Edition HC271 Clinical Review monitor Specificatietabel

Type scherm

AHVA met LED-backlight

Schermformaat (diagonaal)

68,47 cm (27 inch)

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

350 cd/m² 1,4

Contrastverhouding

1000:1 statisch 1

Responspercentage

12 ms grijs naar grijs 1

Productkleur

Wit

Aspectratio

16:9 1

Standaardresolutie

QHD (2560 x 1440 bij 60 Hz)

Ondersteunde resoluties

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1280 x 960; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x
1440; 640 x 480; 720 x 480; 800 x 600

Schermkenmerken

Antireflectie; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar

Gebruikersinstellingen

Helderheid; Kleurinstelling; Contrast; Beeldregeling; Informatie; Beheer; Menu; OK; Aan-uit; Voedingsinstelling; Ingangssignaal; Menuregeling; Goed reinigbaar

Invoersignaal

1 DisplayPort™ 1.2 (met HDCP-ondersteuning); 1 HDMI 1.4 (met HDCP-ondersteuning); 1 VGA

Poorten en connectoren

3 USB 2.0-aansluitingen (2 downstream, 1 upstream)

Milieu

Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C
Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 80% niet-condenserend

Voeding

Ingangsspanning 100 - 240 V

Stroomverbruik

55 W (maximum), 45 W (gemiddeld), 0,5 W (stand-by)

Afmetingen

64,4 x 5,1 x 39,3 cm

Gewicht

5 kg

Fysieke beveiligingskenmerken

Klaar voor veiligheidsslot 3

Certificering en compatibiliteit

CB; CCC; CSA; DICOM deel 14; FCC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10); WEEE; IEC 60950; China Energy Label (CEL) Grade 3; IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2;
IP32 (voorzijde)

Omgevingsspecificaties

Arseenvrij schermglas; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm 2

Inhoud van de doos

Netsnoer; DisplayPort™-kabel; Documentatie; HDMI-kabel; USB-kabel; VGA-kabel

Datasheet | HP Healthcare Edition HC271 Clinical Review monitor

HP Healthcare Edition HC271 Clinical Review monitor
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Business PC Security slotkit v3

Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in
openbare ruimtes met de voordelige HP Business PC Security slotkit v3.
Bestelnr.: 3XJ17AA

HP HC271 Stand

Implementeer uw HP Healthcare Edition HC271 Clinical Review monitor in allerlei omgevingen
met de witte HP HC271 standaard die kan worden gereinigd met kiemdodende doekjes1 om
patiëntveiligheid te waarborgen. Vind uw meest comfortabele houding met in hoogte
verstelbare, kantel- en draai-instellingen en staande modus.
Bestelnr.: 4BX34AA

HP enkele monitorarm

De HP arm voor één monitor is het perfecte accessoire voor uw werkomgeving. De elegante,
gestroomlijnde HP arm voor één monitor voegt zich naar uw manier van werken.
Bestelnr.: BT861AA

HP pc-montagebeugel voor
monitoren

Creëer een betere oplossing met de HP PC montagebeugel voor monitoren, waarmee u uw HP
desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde HP thin clients direct achter geselecteerde HP Z
Displays en EliteDisplays kunt bevestigen. Creëer een betere oplossing met de HP PC
montagebeugel voor monitoren, waarmee u uw HP desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde
HP thin clients direct achter geselecteerde HP Z Displays en EliteDisplays kunt bevestigen.
Bestelnr.: N6N00AA

HP LCD luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning
toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een
externe hoofdtelefoonaansluiting. Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om
volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave
met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.
Bestelnr.: NQ576AA

HP 3 jaar, onsite hardwaresupport
op volgende werkdag voor
standaardmonitor

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite HWsupport op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: UD950E
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Messaging, voetnoten
1 Zie de gebruikersgids voor reinigingsinstructies.
2 De HP Healthcare Edition HC271 is bedoeld voor algemeen computergebruik en niet voor gebruik bij diagnoses, genezing, behandeling of preventie van aandoeningen of andere medische condities.
3 HP HC271 Stand Kit wordt afzonderlijk verkocht.
4 De IP32-testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de testcondities en schade door ongelukken.

Raadpleeg de gebruikersgids voor reinigingsinstructies.
5 In vergelijking met een WUXGA-display.
6 Optionele HC271 Stand Kit en HP pc-bevestigingsbeugel voor beeldschermen vereist voor bevestiging van een HP Desktop Mini, HP Elite Slice, HP Z2 Mini Workstation of HP Thin Client. Accessoires en pc's worden afzonderlijk verkocht. Zie de
QuickSpecs bij de beugel voor exacte informatie over compatibiliteit. VESA-hardware voor bevestiging aan muur of op arm wordt afzonderlijk verkocht. Arm wordt afzonderlijk verkocht.
7 Het HP Pixel Policy staat geen heldere subpixeldefecten toe voor dit scherm. Kijk voor meer informatie op http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
8 HP Care Packs worden afzonderlijk verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren per land of regio. De service gaat in op de aanschafdatum van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en
beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP servicevoorwaarden, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende
lokale wetgeving nog andere rechten. De HP servicevoorwaarden en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

Technische specificaties, voetnoten
1 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
2 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
3 Slot wordt apart verkocht.
4 350 cd/m² met antireflecterend afdekglas.

Meld u aan voor updates www.hp.com/go/getupdated
DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. USB Type-C™ is
een handelsmerk van USB Implementers Forum.
November 2018
DOC-M

