Спецификация

HP Pavilion 27xw IPS монитор с LED
подсветка и диагонал 68,58 см (27 инча)
Експанзивно цветно
излъчване
Разширена площ на екрана
в ултратънък и динамичен
дисплей. Привлекателният
HP Pavilion 27xw IPS монитор
с LED подсветка предоставя
гледане с IPS с ултрашироки
зрителни ъгли, отчетлива
Full-HD резолюция,
динамично съотношение на
контраста 10 000 000:1 и
сертифициране на
цветовете от Technicolor. Със
сигурност ще осветлите
всеки детайл по широкия
дисплей с диагонал 68,58 см
(27 инча).

Удивителни ъгли
● Споделяйте постоянно висока прецизност на цветовете с технологията „Превключване в
равнината“ (IPS) на екран с 68,58 см (27 инча) диагонал. Зашеметяваща гледна точка за всички,
от почти всеки ъгъл.
Отличително модерен и достъпен
● Съвременният тънък профил е подобрен от модерните бели и сребристи цветове. Отвореният
дизайн на стойката WEDGE осигурява удобен достъп до връзки с VGA и HDMI портове.
Пленителни изображения
● Цвят и яснота се излъчват от екрана с Full HD резолюция 1920 x 1080, невероятно динамично
съотношение на контраста 10 000 000:1, пропорция 16:9 и бързо време на реакция от 8 мс.
Изобразяване:
● Без панел около дисплея, изключително широките зрителни ъгли осигуряват безпроблемни
конфигурации с няколко монитора.
● Отразяващата способност, типична за гланцовите екранни повърхности, тук е намалена чрез
технологията Low Haze, без това да се отразява на качеството на образа и контраста на
цветовете.
● Отпуснете се и регулирайте лесно гледната точка, като просто наклоните дисплея от 2°
напред до 25° назад.
● Намалявайки преекспонирането, този усъвършенстван филтър за шум увеличава
изображенията ви за по-отчетливи снимки, видеоклипове и игри.4

За преглед на HD изображения е необходимо съдържание с висока разделителна способност (HD).
Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или
по-ниска.
3 Не е включена интернет услуга.
4 Резултатите може да варират в зависимост от зрителните качества на оригиналното изображение (картина, снимка или видеоклип) и разликата между предишните настройки на монитора в сравнение с
новия режим HP Enhance+.
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HP Pavilion 27xw IPS монитор с LED подсветка и диагонал 68,58 см (27 инча)

Размер на дисплея

68,58 см (27")

Съотношение

16:9

Тип на дисплея

IPS с LED подсветка

Гъстота на пикселите

0,311 мм

Време на реакция при обновяване

8 мсек. от сиво до сиво

Яркост

250 cd/m²

Коефициент на контраста

1000:1 статичен; 10 000 000:1 динамичен

Ъгъл на наблюдение

178° хоризонтален; 178° вертикален

Входен видеосигнал

1 VGA; 2 HDMI (с поддръжка на HDCP)

Разделителна способност

1920 x 1080

Честота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)

До 80 kHz

Честота на сканиране на дисплея
(вертикална)

До 76 Hz

Характеристики на дисплея

Plug and Play; потребителско програмиране; избор на език; контроли за управление от екрана; LED подсветка; Превключване в равнината

Функции за физическа защита

Подготовка за заключване (заключващият механизъм се продава отделно)

Ъгъл на местене на дисплея

Наклон: От -2 до +25°

Данни за околната среда

LED подсветка без живак; Стъкло на дисплея без арсен; Ниско съдържание на халогени

Захранване и изисквания към
захранването

Входящо напрежение: 100 до 240 V променлив ток при 50 – 60 Hz; Консумирана мощност: Максимум 32W, типична 31W; В режим на готовност: 0,5W

Енергийна ефективност

Клас енергийна ефективност: A; Диагонал на видимия екран: 68,58 см (27"); Консумация на енергия при режим „вкл.“: 26 W; Годишна консумация на енергия: 39
kWh; Режим на готовност: 0,50 W; Консумация на мощност (режим „изкл.“): 0,30 W; Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Меню (Избор/OK); Яркост („-“); Автоматично („+“); Следващ вход (Назад/Отмяна/Изход); Захранване

Размери (ш x д x в)

62,26 x 16,4 x 45,46 см (със стойка); 62,13 x 50,6 x 37,23 см (без стойка)

Тегло

5,6 кг (със стойката); 4,3 кг (без стойката)

Дапазон на експлоатационната
температура

5°C до 35°C

Експлоатационен диапазон на
влажността

20 до 80% (без кондензиране)

Диапазон на температурата на
съхранение

-20° до 60°C

Неработен диапазон на влажността

5% до 95%

Сертификати и съвместимост

CB; CE; ERP; ISO; TUV-Bauart; EAC; EEI; IS 1121; SASO; SABS; CSA; FCC; ICES-003; NOM; S mark; VCCI; KC(безопасност+EMC); PSB; ISC; CCC; CECP; CEL; BSMI; RCM; MEPS;
E-Standby; Vietnam Energy; Сертифициран от Technicolor

Цвят на продукта

Естествено сребристо (панел) и бяло (заден капак)

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Страна на произход

Китай

Съдържание на кутията

Външно захранване; Захранващ кабел; HDMI кабел; CD (включва ръководство за потребителя; гаранция; драйвери); Постер за бърза настройка

Монтиране по VESA

Адаптер се продава отделно

Информация за поръчки

J7Y63AA#A2N: 889296913900; J7Y63AA#ABB: 889296913825; J7Y63AA#ABT: 889296913863; J7Y63AA#ABU: 889296913832; J7Y63AA#ABV: 889296913887;
J7Y63AA#ABY: 889296913856; J7Y63AA#ACQ: 889296913870; J7Y63AA#AKQ: 889296913917; J7Y63AA#UUG: 889296913894; J7Y63AA#UUZ: 889296913849

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да
бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните характеристики може да се различават при различните модели. Единствените гаранции за
продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието
на настоящото. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
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