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HP EliteDisplay E273d 27-inchHP EliteDisplay E273d 27-inch
dockingmonitordockingmonitor
Streamlined connectivity for a clean deskStreamlined connectivity for a clean desk

Simplify your desk and get plenty of
room to work with the HP EliteDisplay
E273d 27-inch Docking Monitor. Set
up your devices and network at the
display one time and connect your
notebook through USB-C™  or USB-A.

Beheer uw werkplek vanuit één verbindingBeheer uw werkplek vanuit één verbinding

Creëer een ruimte waar alle notebooks uit uw bedrijf onmiddellijk kunnen docken via USB-C™ of USB-A en
toegang hebben tot randapparatuur en een bekabeld netwerk. Dit dockingscherm kan zijn stroom zelfs uit
uw pc halen, via USB-C™.

Take meetings from your display.Take meetings from your display.

Denk aan het milieu met ons eerste display dat geproduceerd werd met plastic dat in de zee dreigt te
belanden  om de milieuvervuiling tegen te gaan. We gaan een stap verder met een verpakking uit 100%
recyclebare vezels.

Verbreed uw blikveldVerbreed uw blikveld

Add a second display  daisy-chained through your PC’s USB-C™ connection. 3-sided micro-edge bezels
ensure a virtually seamless view on one or dual displays.

The docking display you can feel good aboutThe docking display you can feel good about

Be a better global citizen with our first display manufactured with ocean-bound plastics  to help reduce
waterway pollution. We go one step further with 100% fiber recyclable packaging.

PluspuntenPluspunten
Voeg een tweede display toe via dezelfde USB-C™-aansluiting van uw pc. De smalle randen aan drie zijden
zorgen voor een virtueel naadloos zicht op een of twee displays.

Houd uw werkplek netjes door de HP EliteDesk Mini Desktop PC net achter het display te monteren en het
via USB-C™ te laden. Of monteer de gehele oplossing tegen een muur of op een arm.

U werkt prettig dankzij de kantel-, hoogte en draaimogelijkheden. Met de rotatiefunctie kunt u handig een
staande of liggende weergave kiezen bij gebruik van meerdere schermen.

Filter de blauwe lichtemissie en verschuif de kleuren naar een warmer spectrum voor meer comfort met de
HP Low Blue Light-modus.

Haal het beste uit uw display. Met HP Display Assistant kunt u de grootte van schermpartities snel
aanpassen zodat u in afzonderlijke delen van het scherm kunt werken en diefstal kunt voorkomen door een
display dat zonder uw goedkeuring is losgekoppeld te dimmen.

Voor deze IT-investering geldt onze standaardgarantie van drie jaar. Kies eventueel voor een HP Care
service om de garantie uit te breiden.
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HP EliteDisplay E273d 27-inch dockingmonitor SpecificatietabelHP EliteDisplay E273d 27-inch dockingmonitor Specificatietabel

Type schermType scherm IPS met led-backlight

Schermformaat (diagonaal)Schermformaat (diagonaal) 27 inch

BeeldhoekBeeldhoek 178° horizontaal; 178° verticaal

HelderheidHelderheid 250 cd/m²

ContrastverhoudingContrastverhouding 1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch

ResponspercentageResponspercentage 5 ms grijs naar grijs

ProductkleurProductkleur Zilveren rand, zwarte standaard

AspectratioAspectratio 16:9

StandaardresolutieStandaardresolutie FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

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

SchermkenmerkenSchermkenmerken Ontspiegeld; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play

GebruikersinstellingenGebruikersinstellingen Helderheid; Kleurinstelling; Contrast; Afsluiten; Beeldcontrole; Informatie; Beheer; Voedingsinstelling;
Ingangssignaal; Menuregeling; USB-hostselectie

InvoersignaalInvoersignaal 1 HDMI 1.4 (met HDCP-ondersteuning); 1 VGA; 1 USB Type-C™ (alternatieve DisplayPort™ 1.2-modus,
stroomlevering tot 65 W); 1 USB (via DisplayLink)

Poorten en connectorenPoorten en connectoren 1 audio (in/uit); 1 audio-ingang; 1 RJ-45; 1 DisplayPort™ 1.2 (uitgang); 6 USB 3.1 (4 downstream,
stroomlevering tot 7,5 W, 1 DisplayLink, 1 Type-C™ upstream)

CameraCamera 720p geïntegreerd HD met twee microfoons en LED

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

VoedingVoeding Ingangsspanning 100 - 240 V

StroomverbruikStroomverbruik 170 W (maximum), 40 W (gemiddeld), 0,5 W (stand-by)

AfmetingenAfmetingen 61,09 x 4,63 x 36,3 cm (Zonder voet.)

GewichtGewicht 7,52 kg (Met voet.)

Ergonomische kenmerkenErgonomische kenmerken Draaien: ±45°; Kantelen: -5 tot +20°; Roteren: 90°

Fysieke beveiligingskenmerkenFysieke beveiligingskenmerken Klaar voor veiligheidsslot

Certificering en compatibiliteitCertificering en compatibiliteit Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CEL; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB;
TÜV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC

OmgevingsspecificatiesOmgevingsspecificaties Arseenvrij schermglas; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm

Inhoud van de doosInhoud van de doos Netsnoer; HDMI-kabel; USB Type-C™-kabel; USB Type-A-naar-B-kabel; DC-ingangsdongle; Externe voeding;
QSP; Productbeschrijving

GarantieGarantie 3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing.
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HP EliteDisplay E273d 27-inch dockingmonitorHP EliteDisplay E273d 27-inch dockingmonitor

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP S100 luidsprekerbalkHP S100 luidsprekerbalk

Voorzie bepaalde HP ProDisplays, HP EliteDisplays en HP Z Displays uit 2017 en 2018  van
een rijk stereogeluid zonder extra ruimtebeslag op uw bureau met de HP S100 luidsprekerbalk
die onder het scherm past en aansluitbaar is via USB. Voorzie bepaalde HP ProDisplays, HP
EliteDisplays en HP Z Displays uit 2017 en 2018  van een rijk stereogeluid zonder extra
ruimtebeslag op uw bureau met de HP S100 luidsprekerbalk die onder het scherm past en
aansluitbaar is via USB. CRT- en TFT-monitoren zijn ontworpen om de meest veeleisende
gebruikers een perfecte weergave te bieden. HP werkt nauw samen met leveranciers van
onderdelen en monitoren om te waarborgen dat elk model voldoet aan de behoeften wat
betreft helderheid, contrast, focus, zuiverheid, convergentie en geometrie. Alle HP Business
monitoren zijn compatibel met de voornaamste milieustandaarden, zoals MPR-II en TCO'99.
Bestelnr.: 2LC49AABestelnr.: 2LC49AA

HP enkele monitorarmHP 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. Gebruikers
die superieur comfort en de beste connectiviteit nodig hebben omdat zij veel tijd achter hun
scherm doorbrengen. CRT- en TFT-monitoren zijn ontworpen om de meest veeleisende
gebruikers een perfecte weergave te bieden. HP werkt nauw samen met leveranciers van
onderdelen en monitoren om te waarborgen dat elk model voldoet aan de behoeften wat
betreft helderheid, contrast, focus, zuiverheid, convergentie en geometrie. Alle HP Business
monitoren zijn compatibel met de voornaamste milieustandaarden, zoals MPR-II en TCO'99.
Bestelnr.: BT861AABestelnr.: BT861AA

HP Quick Release-beugelHP Quick Release-beugel

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP
flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele
standaard, beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten. Een veilige, handige
montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel
monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard,
beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten. CRT- en TFT-monitoren zijn
ontworpen om de meest veeleisende gebruikers een perfecte weergave te bieden. HP werkt
nauw samen met leveranciers van onderdelen en monitoren om te waarborgen dat elk model
voldoet aan de behoeften wat betreft helderheid, contrast, focus, zuiverheid, convergentie en
geometrie. Alle HP Business monitoren zijn compatibel met de voornaamste
milieustandaarden, zoals MPR-II en TCO'99.
Bestelnr.: EM870AABestelnr.: EM870AA

HP 5 jaar, onsite hardwaresupportHP 5 jaar, onsite hardwaresupport
op volgende werkdag voorop volgende werkdag voor
standaardmonitorstandaardmonitor

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite HW
ondersteuning op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U7935EBestelnr.: U7935E
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HP EliteDisplay E273d 27-inch dockingmonitorHP EliteDisplay E273d 27-inch dockingmonitor

Messaging, voetnotenMessaging, voetnoten

 Het bekijken van video's via een USB-C™-verbinding vereist een pc met een USB-C™ DisplayPort™ Alt-Mode of Thunderbolt™. Stroomvoorziening via USB-C™ tot 65 watt. Zie het uitgangsvermogen in de QuickSpecs van het product voor
exacte specificaties; de pc moet compatibel zijn met de voedingsuitgang van het display.
 Internetservice is vereist en moet apart worden aangeschaft.
 Additional display sold separately. Source PC must have a USB-C™ or USB-A connector. PC connection to the display through USB-C™ is only supported up to 65 Watts power delivery. USB-A connection requires source PC to support

DisplayLink. Not compatible over DisplayPort™, VGA or HDMI connections.
 Display contains 5% ocean bound plastics, the equivalent of more than three 16 oz. recycled plastic water bottles.
 Aanvullend display wordt apart verkocht. De bron-pc moet een USB-C™- of USB-A-aansluiting hebben. De verbinding van de pc met het display via USB-C™ ondersteunt stroomvoorziening tot 65 Watt. De USB-A-aansluiting vereist dat de

bron-pc DisplayLink ondersteunt. Niet compatibel via DisplayPort™-, VGA- of HDMI-aansluitingen.
 De HP EliteDesk Mini Desktop PC wordt apart verkocht. Vereist HP B300 pc montagearm voor displays, wordt apart verkocht
 Montagemateriaal moet apart worden aangeschaft.
 Elk accessoire wordt apart verkocht.
 HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf 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 Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant
volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

Technische specificaties, voetnotenTechnische specificaties, voetnoten

 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
 Slot wordt apart verkocht.

Meld u aan voor updatesMeld u aan voor updates  www.hp.com/go/getupdatedwww.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 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 worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden
opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken van de Video Electronics
Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum.
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