Datablad

HP Pavilion 27xw 68,58 cm (27 tum)
IPS-skärm med bakgrundsbelyst LED
Utökad färgrik belysning
Utökat skärmutrymme i en
ultratunn och dynamisk
skärm. Den intagande
LED-bakgrundsbelysta
IPS-skärmen HP Pavilion
27xw ger en ultrabred
IPS-bildvinkel, skarp
upplösning i Full HD, ett
dynamiskt
kontrastförhållande på
10 000 000:1 och
Technicolor-färgcertifiering.
Varje detalj belyses på den
breda skärmen på 68,58 cm
(27 tum).

Fantastiska vinklar
● Dela enhetlig precision i skarpa färger med IPS-teknik (In-Plane Switching) på en skärm på 68,58 cm
(27 tum). Häpnadsväckande bild för alla, nästan oavsett vinkel.
Modern och tillgänglig
● Den moderna tunna profilen blir ännu stiligare i tidsenliga färger i vitt och silver. Med det luftiga
bildskärmsstativet får du bekväm åtkomst till anslutningar för VGA- och HDMI-portar.
Förtrollande bilder
● Färg och skärpa som når utanför skärmen med en upplösning på 1 920 x 1 080 (Full HD), ett
dynamiskt kontrastförhållande på otroliga 10 000 000:1, höjd-bredd-förhållande på 16:9 och en
snabb reaktionstid på 8 ms.
Höjdpunkter:
● Utan någon ram som omger bildskärmen får du en bildupplevelse med riktigt breda
betraktningsvinklar som är idealisk för montering av flera bildskärmar.
● Speglingen som är vanlig hos blanka skärmytor minskas avsevärt med den förbättrade
lågdisskärmen, utan att du går miste om klarheten och kontrasten hos det som visas på skärmen.
● Justera bildvinkeln genom att enkelt luta skärmen från 2 grader framåt till 25 grader bakåt.
● Det avancerade brusfiltret förstärker upplevelsen av dina foton, videor och spel genom att minska
överexponering.4

HD-innehåll (high-definition) krävs för visning av HD-bilder.
Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
Internetabonnemang ingår inte.
4 Resultaten kan variera beroende på originalbildens (bild, foto eller video) visningskvalitet och på skillnaden mellan skärmens tidigare inställningar och det nya läget HP Enhance+.
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Datablad

HP Pavilion 27xw 68,58 cm (27 tum) IPS-skärm med bakgrundsbelyst LED

Bildskärmsstorlek

68,58 cm (27")

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Bildskärmstyp

IPS m LED-belysning

Pixelstorlek

0,311 mm

Svarstid för uppdatering

8 ms grått till grått

Ljusstyrka

250 cd/m²

Bildkvot

1000:1 statiskt; 10000000:1 dynamiskt

Betraktningsvinkel

178° horisontellt; 178° vertikalt

Videoinsignal

1 VGA; 2 HDMI (med stöd för HDCP)

Upplösning

1920 x 1080

Visningsfrekvens vid skanning (horisontell) Upp till 80 kHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

Upp till 76 Hz

Skärmegenskaper

Plug-and-play; Kan programmeras av användaren; Språkval; Kontroller på skärmen; LED-bakgrundsbelysning; IPS (In Plane Switching)

Fysiska säkerhetsfunktioner

Redo för säkerhetslåsning (lås säljs separat)

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: -2 till +25 °

Specifikationer för omgivning

Kvicksilverfri LED-bakgrundsbelysning; Arsenikfritt bildskärmsglas; Låg halogenhalt

Nätenhet och strömförsörjning

Inspänning: 100 till 240 V AC vid 50 till 60 Hz; Effektförbrukning: 32 W maximalt, 31 W normalt; Vänteläge: 0,5 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklass: A; Synlig skärm (diagonalt): 68,58 cm (27"); Energiförbrukning i påslaget läge: 26 W; Årlig energiförbrukning: 39 kWh; Uppehåll: 0,50 W;
Energiförbrukning (OFF-läge): 0,30 W; Skärmupplösning: 1920 x 1080

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Meny (Välj/OK); Ljusstyrka (-); Auto (+); Nästa ingång (Tillbaka/Avbryt/Avsluta); Ström

Yttermått (b x d x h)

62,26 x 16,4 x 45,46 cm (med stativ); 62,13 x 50,6 x 37,23 cm (utan fot)

Vikt

5,6 kg (med stativ); 4,3 kg (utan stativ)

Driftstemperatur

5 °C till 35 °C

Luftfuktighet vid drift

20 % till 80 % (icke-kondenserande)

Förvaringstemperatur

−20 °till 60 °C

Luftfuktighet vid förvaring

5 % till 95 %

Certifieringar och överensstämmelser

CB; CE; ERP; ISO; TUV-Bauart; EAC; EEI; IS 1121; SASO; SABS; CSA; FCC; ICES-003; NOM; S-märke; VCCI; KC (säkerhet + EMC); PSB; ISC; CCC; CECP; CEL; BSMI; RCM; MEPS;
E-vänteläge; Vietnam-energi; Technicolor-certifierad

Produktens färg

Naturligt silver (ram) och vitt (bakre hölje)

Garanti

1 års HP kommersiell garanti

Ursprungsland

Kina

Förpackningens innehåll

Extern strömförsörjning; Strömkabel; HDMI-kabel; Dokumentations-CD (med användarhandbok; garanti; drivrutiner); Snabbinstallationsanvisningar

VESA-fäste

Adaptern säljs separat

Beställningsinfo

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

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande. Specifika funktioner kan skilja sig mellan olika modeller. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga
garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
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