Taulukot

HP 27es -näyttö, 68,58 cm (27 tuumaa)

Uskomattoman ohut
Vastustamaton hinta.
Tähän mennessä
ohuimmassa
nestekidenäytössämme on
tyylikäs muotoilu, joka
yksinkertaisesti näyttää
hyvältä. Lisäksi tarkat ja
eloisat näkymät lähes mistä
tahansa kulmasta tulevat
erittäin edulliseen hintaan.
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Tähän mennessä ohuin nestekidenäyttömme
● Ohuuden rajoja mullistava, huomiota herättävä muotoilu. Olemme luoneet tähän mennessä
ohuimman nestekidenäyttömme käyttämällä innovatiivisesti kestävää ja kevyttä metallia.1
Ylivertainen reunasta reunaan
● Tässä reunasta reunaan -näytössä on erittäin laajat katselukulmat ja eloisa 1 920 × 1 0802
-tarkkuus, joiden avulla näyttö tarjoaa runsaan viihdekokemuksen usean näytön saumattomiin
ympäristöihin.
Todentuntuiset värit
● Kun näytön värejä ei erota ympäristön väreistä, tuloksena on kauniin eloisa kuva.
Technicolor-värisertifikaatti takaa värien tarkkuuden jokaisella katselukerralla.
Ominaisuudet
● Näyttöä ei ympäröi kehys, joten erittäin leveät katselunäkymät mahdollistavat saumattoman usean
näytön kokoonpanon.
● Eloisat yksityiskohdat lähes mistä tahansa kulmasta – kuvan värit ja kirkkaus ovat tasaiset koko
näytöllä erittäin laajan 178 asteen vaakakulman ja pystykulman ansiosta.
● Saat upeat grafiikat ja terävät kuvat tämän täysteräväpiirtonäytön unohtumattoman kuvanlaadun
ansiosta.2
● HP Enhance+ -tarkkuus parantaa kuvanlaatua kehittyneellä kohinanvaimennuksella, joka tuottaa
aiempaa kirkkaammat ja puhtaammat kuvat. Vähentämällä ylivalotusta tämä kehittynyt suodatin
tehostaa kuviasi, jotta saat tarkemmat valokuvat, videot ja pelinäkymät.3
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6,6 mm ohuimmasta kohdasta.
Täysteräväpiirtokuvien katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia (FHD).
Tulokset voivat vaihdella alkuperäisen kuvan (kuva, valokuva tai video) näyttötarkkuuden ja näytön aiempien asetusten ja uuden HP Enhance + -tilan eroavaisuuksien mukaan.

Taulukot

HP 27es -näyttö, 68,58 cm (27 tuumaa)

Näytön koko

68,6 cm (27 tuumaa)

Kuvasuhde

16:9

Näyttötyyppi

IPS, LED-taustavalo

Kuvapisteväli

0,311 mm

Virkistyksen vasteaika

7 ms (harmaa–harmaa)

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

staattinen 1 000:1; dynaaminen 10M:1

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Videosisääntulosignaali

VGA-portti; 2 HDMI-porttia (HDCP-tuki)

Tarkkuus

1 920 x 1 080 / 60 Hz

Näytä tarkistustaajuus (vaakasuuntaisesti) Enintään 80 kHz
Näytä tarkistustaajuus (pystysuuntaisesti) Enintään 60 Hz
Näytön ominaisuudet

Low Haze -paneeli; IPS-tekniikka (vaihto tasossa); kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug-and-Play; käyttäjän ohjelmoitavissa

Fyysiset turvaominaisuudet

Turvalukkovalmius (lukko on hankittava erikseen)

Näytön kääntökulma

Kallistus: -5–25 °

Ympäristötiedot

Elohopeaton LED-taustavalaistus; arseeniton näytön lasi

Virtalähde ja tehovaatimukset

Syöttöjännite: 100–240 V 50–60 Hz:n taajuudella; virrankulutus: enintään 29 W, normaali 24 W; valmiustila: < 0,3 W

Energiatehokkuus

Energiatehokkuusluokka: A+; Näkyvän näytön lävistäjä: 68,6 cm (27 tuumaa); Virrankulutus virta kytkettynä: 23 W; Energiankulutus vuodessa: 34 kWh; Valmiustila: 0,2 W;
Virrankulutus (sammuksissa): 0,14 W; Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 080 / 60 Hz

Näytön säätömahdollisuudet

Valikko/OK; tietoja/"-"; tulo/"+" ; Auto/QV/Exit; virta

Mitat (lev. x syv. x kork.)

62,09 × 19,45 × 45,56 cm (jalustan kanssa); 62,09 × 3,56 × 37,16 cm (ilman jalustaa)

Paino

3,79 kg (jalustan kanssa); 3,39 kg (ilman jalustaa)

Käyttölämpötila

5–35 °C

Käyttökosteus

20–80 %

Säilytyslämpötila

-20–60 °C

Kosteus muulloin kuin käytön aikana

5% ~ 95 %

Sertifioinnit ja yhteensopivuudet

CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-merkki; VCCI; CCC; CEL (Kiina); BSMI; KCC; KC; E-Standby; EUP Lot 6 ja EUP Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N
N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick

Tuotteen väri

Luonnollinen hopea (etuosa ja jalusta) ja musta (takaosa)

Takuu

Yhden vuoden HP Commercial Guarantee -takuu

Pakkauksen sisältö

Virtajohto (1,9 m), verkkolaite (1,0 m), CD-levy (sisältää käyttöoppaan, takuun ja ohjaimet), pika-asennusopas, puhelinkortti, HDMI-kaapeli (1,8 m) (tietyissä
SKU-tunnisteissa tai tietyillä alueilla)

VESA-kiinnike

Ei

Tilaustiedot

T3M86AS#A2N: 889899718964; T3M86AS#ABB: 889899718919; T3M86AS#ABT: 889899718933; T3M86AS#ABU: 889899718926; T3M86AS#ABV: 889899718957;
T3M86AS#ACQ: 889899718940;
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