גיליון נתונים

צג  HP 27esבגודל  68.58ס"מ ) 27אינץ'(
דק מאין כמוהו .מחיר שלא
ניתן לעמוד בפניו.

תצוגת ה LCD-הדקה ביותר
שלנו עד כה כוללת עיצוב
מלוטש שלא מכביד על
העיניים .והתצוגה החדה
ומלאת החיים כמעט מכל זווית
היא בעלת מחיר משתלם
במיוחד.
1

תצוגת ה LCD-הדקה ביותר שלנו עד כה
●
מרחיב את הגבולות של 'דק' בעיצוב השובה את העין .באמצעות השימוש החדשני שלנו במתכת
חזקה וקלת משקל ,יצרנו את תצוגת ה LCD-הדקה ביותר שלנו עד כה1.
מרהיב מקצה לקצה
●
עם זוויות צפייה רחבות במיוחד ורזולוציית  21,920 x 1,080מלאת חיים ,תצוגה זו מקצה-לקצה
מספקת חוויית בידור מקיפה עבור התקנות מרובוח וחלקות של צג.
צבעים חיים
● כאשר לא ניתן להבחין בין הצבעים בתצוגה לצבעים במציאות ,התוצאה היא תמונה מלאת חיים באופן
נפלא .עם אישור הצבע של  ,Technicolorדיוק הצבעים מובטח בכל פעם.
כולל
●

●

●

●

ללא מסגרת שמקיפה את הצג ,ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות
של צגים מרובים.
הבחן בפרטים מלאי חיים כמעט מכל מיקום ,עם צבעים אחידים ובהירות תמונה הנשמרת בזוויות
צפייה אופקיות ואנכיות רחבות במיוחד של .178°
היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג
מדהים זה באיכות 2.FHD
רזולוציית  HP Enhance +משפרת את איכות התמונה עם הפחתת רעשים מתקדמת ,לקבלת
תמונות חדות וברורות יותר .על-ידי הפחתה של חשיפת יתר ,מסנן רעשים מתקדם זה משפר את
איכות התמונות כדי שתוכל ליהנות מתצלומים ,סרטוני וידאו ומשחקים ברורים יותר3.

 6.6 1מ"מ בחלק הדק ביותר.
] [2להצגת תמונות  FHDנדרש תוכן באיכות גבוהה מלאה ).(FHD
 4התוצאות עשויות להשתנות בהתאם לאיכות הצפייה בתמונה המקורית )תמונה ,תצלום או סרטון וידאו( ,ובהתאם להבדל שבין הגדרות הצג הקודמות בהשוואה לצג במצב  HP Enhance+החדש.
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גודל תצוגה

 68.58ס"מ )"(27

יחס רוחב-גובה

16:9

סוג תצוגה

 IPSעם תאורת  LEDאחורית

Pixel pitch

 0.311מ"מ

זמן תגובה לרענון

 7 msאפור לאפור

בהירות

250 cd/m²

יחס ניגודיות

 1,000:1סטטי;  1,000,000:1דינמי

זווית צפייה

 178°אופקי;  178°אנכי

אות כניסת וידאו

יציאת  2 ;VGAיציאות ) HDMIעם תמיכת (HDCP

רזולוציה

 1,920 x 1,080ב 60-הרץ

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 80 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  60הרץ

מאפייני תצוגה

לוח בעל ערפול נמוך; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש

מאפייני אבטחה פיזיים

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה )המנעול נמכר בנפרד(

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -5° :עד +25°

מפרטים סביבתיים

תאורת  LEDאחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן

דרישות ספק והספק

מתח כניסה VAC -240100 :ב 60 - -50הרץ; צריכת חשמל 29 :ואט לכל היותר 24 ,ואט אופייני; מצב המתנה 0.3 > :ואט

חיסכון באנרגיה

רמת חיסכון באנרגיה ;A+ :גודל אלכסוני נראה לעין 68.58 :ס"מ )" ;(27צריכת חשמל במצב פועל 23 :ואט; צריכת האנרגיה השנתית 34 :קוט"ש; מצב המתנה 0.2 :ואט;
צריכת חשמל )במצב כבוי( 0.14 :ואט; רזולוציית מסך 1,920 x 1,080 :ב 60-הרץ

אפשרויות בקרת משתמש במסך

תפריט/אישור; מידע ;"-"/קלט ;Auto/QV/Exit ; "+"/הפעלה

ממדים )ר  xע  xג(

 45.56 x 19.45 x 62.09ס"מ )עם מעמד(;  37.16 x 3.56 x 62.09ס"מ )ללא מעמד(

משקל

 3.79ק"ג )עם מעמד(;  3.39ק"ג )ללא מעמד(

טווח טמפרטורות בהפעלה

 5עד  35צלזיוס

טווח לחות בהפעלה

 20עד 80%

טווח טמפרטורת אחסון

 -20עד  60°צלזיוס

טווח לחות לא בפעולה

 5%ז~ % 95

אישורים ותאימות

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

צבע מוצר

גוון כסף טבעי )חלק קדמי ומעמד( ושחור )חלק אחורי(

אחריות

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

תכולת אריזה

כבל מתח  A/Cבאורך  1.9מ' ,מתאם מתח  1.0מ' ,תקליטור )כולל מדריך למשתמש ,אחריות ,מנהלי התקן() QSP ,פוסטר להתקנה מהירה( ,כרטיס טלפון ,כבל HDMI
באורך  1.8מ' )במדינות/אזורים או יחידות נבחרים(

מתקן תלייה VESA

לא

מידע להזמנה
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