Fişă tehnică

Monitor HP Pavilion 27xw IPS, iluminat din
spate cu LED-uri, 68,58 cm (27")
Strălucire vastă, culori
bogate
Realitatea ecranului extins,
într-un afişaj ultrasubţire şi
dinamic. Captivantul monitor
HP Pavilion 27xw IPS, iluminat
din spate cu LED-uri oferă
vizualizare IPS ultra-largă,
rezoluţie Full-HD clară, raport
de CONTRAST dinamic de
10.000.000:1 şi certificare
Technicolor pentru culori. Pe
afişajul mare, cu diagonală de
68,58 cm (27''), aveţi
siguranţa că fiecare detaliu
este iluminat.

Unghiuri uimitoare
● Bucură-te de fidelitatea constantă a culorilor, graţie tehnologiei IPS (In-Plane Switching) pe un ecran
cu diagonala de 68,58 cm (27"). Un punct de observare uimitor pentru toată lumea, din aproape
orice unghi.
Modern şi accesibil
● Profilul subţire contemporan este înfrumuseţat de culori moderne, alb şi argintiu. Designul de suport
în unghi deschis asigură accesul comod la conexiunile porturilor VGA şi HDMI.
Imagini captivante
● Culori şi claritate pe ecranul cu rezoluţie Full HD 1920x1080, raport de contrast dinamic incredibil,
de 10.000.000:1, proporţie dimensiuni 16:9 şi timp de răspuns rapid, de 8 ms.
Beneficii:
● Neavând ramă în jurul afişajului, există posibilitatea utilizării mai multor monitoare, pentru o
experienţă de vizualizare pe un spaţiu mare.
● Gradul de reflexie tipic suprafeţelor ecranelor lucioase este redus prin tehnologia de reducere
avansată a înceţoşării, fără a pierde claritatea şi contrastul imaginilor de pe ecran.
● Relaxaţi-vă şi reglaţi simplu punctul de observare prin înclinarea simplă a afişajului între 2° în faţă şi
până la 25° în spate.
● Prin reducerea supraexpunerii, acest filtru de zgomot avansat amplifică imaginile pentru a oferi
fotografii, videoclipuri şi jocuri mai clare.4

Pentru a vizualiza imagini HD, este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD).
Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa curentă poate varia în plus sau în minus.
Serviciul de Internet nu este inclus.
4 Rezultatele pot varia în funcţie de calitatea vizualizării imaginii originale (imagine, fotografie sau videoclip) şi diferenţa dintre setările anterioare ale monitorului în comparaţie cu noul mod HP Enhance+.
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Fişă tehnică

Monitor HP Pavilion 27xw IPS, iluminat din spate cu LED-uri, 68,58 cm (27")

Dimensiune ecran

68,58 cm (27")

Proporţie dimensiuni

16:9

Tip ecran

IPS iluminat din fundal cu w/LED-uri

Dimensiune pixel

0,311 mm

Durată de răspuns reîmprospătare

8 ms gri la gri

Luminozitate

250 cd/m²

Rată contrast

1000:1 static; 10000000:1 dinamic

Unghi de vizibilitate

178° orizontal; 178° vertical

Semnal de intrare video

1 VGA; 2 HDMI (cu suport HDCP)

Rezoluţie

1920 x 1080

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 80 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 76 Hz

Caracteristici ecran

Plug and play; programabil de către utilizator; selectare limbă; controale pe ecran; lumini de fundal cu LED-uri; IPS

Facilităţi de securitate fizică

Echipat pentru încuietoare de securitate (se vinde separat)

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: -2 la +25°

Specificaţii de mediu

Iluminare din fundal cu LED-uri, fără mercur; afişaj din sticlă fără arsen; nivel redus halogeni

Sursă şi cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare: 100-240 V c.a. la 50-60 Hz; consum de energie: 32 W maximum, 31 W obişnuit; mod standby: 0,5 W

Eficienţă energetică

Clasă de eficienţă energetică: A; Diagonală ecran vizibil: 68,58 cm (27"); Consum de energie în stare pornită: 26 W; Consum anual de energie: 39 kWh; Aşteptare: 0,50 W;
Consum de energie (în stare oprită): 0,30 W; Rezoluţie ecran: 1920 x 1080

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

Meniu (selectare/OK); luminozitate („-”); automat („+”); intrarea următoare (înapoi/anulare/ieşire); alimentare

Dimensiuni (L x A x î)

62,26 x 16,4 x 45,46 cm (cu suport); 62,13 x 50,6 x 37,23 cm (fără suport)

Greutate

5,6 kg (cu suport); 4,3 kg (fără suport)

Temperatură de funcţionare

5°C-35°C

Umiditate de funcţionare

20%-80% (fără condensare)

Variaţie temperatură stocare

-20° - 60°C

Interval de umiditate pt. nefuncţionare

5%-95%

Certificări şi conformităţi

CB; CE; ERP; ISO; TUV-Bauart; EAC; EEI; IS 1121; SASO; SABS; CSA; FCC; ICES-003; NOM; marcaj S; VCCI; KC (siguranţă+EMC); PSB; ISC; CCC; CECP; CEL; BSMI; RCM; MEPS;
E-standby; energie Vietnam; certificat Technicolor

Culoarea produsului

Argintiu natural (mască) şi alb (capacul din spate)

Garanţie

Garanţie comercială HP de 1 an

Ţara de origine

China

Conţinut cutie

Sursă alimentare externă; cablu alimentare c.a.; cablu HDMI; CD cu documentaţie (include ghidul utilizatorului; garanţie; drivere); poster Configurare rapidă

Montură VESA

Adaptorul se vinde separat

Informaţii de comandă

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

Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în acest document se pot modifica fără
înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de
garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi
răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă. Toate celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor
respectivi.
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