גיליון נתונים

צג  HP Pavilion 27xw IPSבגודל 68.58
ס"מ )" (27עם תאורת  LEDאחורית

זוהר צבעוני נרחב

שטח מסך מורחב בצג דינמי
ודק במיוחד .צג HP Pavilion
 27xw IPSמרהיב עם תאורת
 LEDאחורית מספק צפיית
 IPSרחבה במיוחד ,רזולוציית
 Full HDחדה ,יחס ניגודיות
דינמי של 10,000,000:1
ואישור צבע של .Technicolor
מובטח לך שכל פרט בצג
הרחב בגודל  68.58ס"מ
)" (27באלכסון ,יואר בבירור.

זוויות מדהימות
● שתף רמת דיוק גבוהה ועקבית של צבעים עם טכנולוגיית  (IPS) In-Plane Switchingעל-גבי מסך
בגודל  68.58ס"מ )" (27באלכסון .נקודת תצפית מרהיבה לכל אחד ,כמעט מכל זווית.
מודרני ונגיש במיוחד
●
הפרופיל הדק העכשווי משופר הודות לצבעי הלהן והכסף המודרניים .עיצוב המעמד הפתוח מספק
גישה נוחה לחיבורי יציאות  VGAו.HDMI-
תמונות מלהיבות
●
הודות למסך עם רזולוציית  Full HDשל  ,1,080 x 1,920יחס ניגודיות דינמי יוצא מן הכלל של
 ,10,000,000:1יחס גובה-רוחב של  16:9וזמן תגובה קצר של  8אלפיות השניה ,תוכל ליהנות
מצבעים מלאי חיים ומבהירות מדהימה.
כולל:
●

●

●

●

ללא מסגרת שמקיפה את הצג ,ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות
של צגים מרובים.
ההשתקפות האופיינית למשטחי מסכים מבריקים מופחתת באופן משמעותי בזכות שיפור 'ערפול
נמוך' ) (Low Hazeבמסך ,מבלי לאבד את הבהירות והניגודיות של תמונות על המסך.
באפשרותך לנוח ולהתאים בקלות את נקודת התצפית על-ידי הטיית התצוגה בין  2°קדימה עד 25°
לאחור.
הודות להפחתה של חשיפת יתר ,מסנן רעשים מתקדם זה משפר את איכות התמונות כדי שתוכל
ליהנות מצילומים ,מקטעי וידאו וממשחקים ברורים יותר4.

] [1דרוש תוכן בחדות גבוהה להצגה של תמונות בחדות גבוהה.
] [2כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 3שירות אינטרנט אינו כלול.
 4התוצאות עשויות להשתנות בהתאם לאיכות התצוגה של תמונה המקורית )תמונה ,צילום או קטע וידאו( וההבדל בין הגדרות הצג הקודמות בהשוואה לצג במצב  HP Enhance+החדש.

גיליון נתונים

צג  HP Pavilion 27xw IPSבגודל  68.58ס"מ )" (27עם תאורת  LEDאחורית

גודל תצוגה

 68.58ס"מ )"(27

יחס רוחב-גובה

16:9

סוג תצוגה

 IPSעם תאורת  LEDאחורית

Pixel pitch

 0.311מ"מ

זמן תגובה לרענון

 8אלפיות השניה  -אפור לאפור

בהירות

250 cd/m²

יחס ניגודיות

 1,000:1סטטי;  10000000:1דינמי

זווית צפייה

 178°אופקי;  178°אנכי

אות כניסת וידאו

יציאת  2 ;VGAיציאות ) HDMIעם תמיכת (HDCP

רזולוציה

1,920 x 1,080

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 80 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  76הרץ

מאפייני תצוגה

הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; בחירת שפה; פקדים על-גבי המסך; תאורות  LEDאחוריות; טכנולוגיית In Plane Switching

מאפייני אבטחה פיזיים

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה )המנעול נמכר בנפרד(

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -2° :עד +25°

מפרטים סביבתיים

תאורת  LEDאחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן

דרישות ספק והספק

מתח כניסה -240100 :וולט  ACב 60 - -50הרץ; צריכת חשמל 32 :וואט לכל היותר 31 ,וואט אופייני; מצב המתנה 0.5 :וואט

חיסכון באנרגיה

רמת חיסכון באנרגיה ;A :גודל אלכסוני נראה לעין 68.58 :ס"מ )" ;(27צריכת חשמל במצב פועל 26 :וואט; צריכת האנרגיה השנתית 39 :קילו וואט/שעה; מצב המתנה:
 0.50וואט; צריכת חשמל )במצב כבוי( 0.30 :וואט; רזולוציית מסך1,920 x 1,080 :

אפשרויות בקרת משתמש במסך

תפריט )בחירה/אישור(; בהירות )" ;("-אוטומטי )" ;("+הקלט הבא )הקודם/ביטול/יציאה(; הפעלה

ממדים )ר  xע  xג(

 45.46 x 16.4 x 62.26ס"מ )עם מעמד(;  37.23 x 50.6 x 62.13ס"מ )ללא מעמד(

משקל

 5.6ק"ג )עם מעמד(;  4.3ק"ג )ללא מעמד(

טווח טמפרטורות בהפעלה

 5°צלזיוס  35° -צלזיוס

טווח לחות בהפעלה

) 80% - 20%ללא עיבוי(

טווח טמפרטורת אחסון

 60° - -20°צלזיוס

טווח לחות לא בפעולה

95% - 5%

אישורים ותאימות

 ;NOM ;FCC; ICES-003 ;CSA ;SASO; SABS ;IS 1121 ;EEI ;TUV-Bauart; EAC ;ISO ;ERP ;CB; CEסימון )KC ;VCCI ;Sבטיחות;CCC ;ISC ;EMC); PSB+
 ;E-standby; Vietnam Energy ;MEPS ;RCM ;BSMI ;CEL ;CECPאישור Technicolor

צבע מוצר

גוון כסף טבעי )לוח( ולבן )כיסוי אחורי(

אחריות

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(

מדינת מקור

סין

תכולת אריזה

ספק מתח חיצוני; כבל מתח  ;ACכבל  ;HDMIתקליטור תיעוד )כולל מדריך למשתמש; אחריות; מנהלי התקן(; פוסטר להתקנה מהירה

מתקן תלייה VESA

מתאם נמכר בנפרד

מידע להזמנה

J7Y63AA#A2N: 889296913900; J7Y63AA#ABB: 889296913825; J7Y63AA#ABT: 889296913863; J7Y63AA#ABU: 889296913832; J7Y63AA#ABV:
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