Adatlap

HP 27er 68,58 cm-es (27 hüvelykes)
monitor
Hihetetlenül vékony.
Ellenállhatatlanul
kedvező ár.
Az eddigi legvékonyabb LCD
kijelzőnk szemet
gyönyörködtetően karcsú
kialakítású. A szinte bármely
szögből nézve éles, ragyogó
képet biztosító kijelző
rendkívül kedvező áron
vásárolható meg.
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Az eddigi legvékonyabb LCD kijelzőnk
● A lehető legvékonyabb, látványos kialakítás. Az eddigi legvékonyabb LCD kijelzőnket nagy
szilárdságú, könnyű fém innovatív felhasználásával alkottuk meg.1
Széltől szélig lenyűgöző
● A rendkívül széles betekintési szögnek és a ragyogó, 1920 x 10802 képpontos felbontásnak
köszönhetően ez a széltől szélig tartó kijelző széles körű szórakoztatást nyújt, és
zökkenőmentesen használható több kijelzős elrendezésekben.
Élethű színek
● Ha a kijelzőn látható színeket nem lehet megkülönböztetni a valóságtól, az csodálatosan élénk
képeket eredményez. A Technicolor-színminősítéssel a színek pontossága mindig garantált.
Szolgáltatások
● Mivel a képernyőnek nincs külön kerete, a rendkívül széles betekintési szög megszakításmentes
többmonitoros használatot tesz lehetővé.
● Az életteli részletek szinte bármely megtekintési pozícióból egységes színmegjelenítéssel és
képtisztasággal jelennek meg, a rendkívül széles, 178°-os vízszintes és függőleges betekintési szög
bármely pontjáról.
● Lélegzetelállító látványt és éles képeket élvezhet a kiváló minőséget biztosító, lenyűgöző FHD
kijelzőn2.
● A HP Enhance+ felbontás fejlett zajcsökkentéssel javítja a képminőséget az élesebb, tisztább képek
érdekében. A fejlett zajszűrő élesebbé teszi a fényképek, videók és játékok megjelenítését a
túlexponáltság csökkentésével.3
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mm a legvékonyabb pontjánál.
Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.
eredmények eltérőek lehetnek az eredeti kép (fénykép vagy videó) megtekintési minőségétől, illetve a monitor korábbi beállításai és az új HP Enhance+ mód közötti különbségtől függően.
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Adatlap

HP 27er 68,58 cm-es (27 hüvelykes) monitor

Képernyőméret

68,58 cm (27")

Oldalarány

16:9

Képernyő típusa

IPS LED-es hátsó megvilágítással

Képponttávolság

0,311 mm

Frissítési válaszidő

7 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Fényerő

250 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 10M:1 dinamikus

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Videobemeneti jel

1 VGA; 2 HDMI (HDCP-támogatással)

Felbontás

1920 x 1080 60 Hz-en

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

Legfeljebb 80 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 60 Hz

Megjelenítési jellemzők

Alacsony fátyolosodású panel; Képsíkváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható

Fizikai biztonsági funkciók

Biztonsági zár fogadására alkalmas (a zár külön vásárolható meg)

Képernyő mozgatási szöge

Döntés: -5 és +25° között

Környezeti specifikációk

Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg

Áramellátás és annak előírásai

Bemeneti feszültség: 100–240 V 50–60 Hz-en; Energiafogyasztás: 29 W (maximális), 24 W (jellemző); Készenléti üzemmód: < 0,3 W

Energiahatékonyság

Energiahatékonysági osztály: A+; Látható képátlója: 68,58 cm (27"); Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 23 W; Éves energiafogyasztás: 34 kWh; Készenlét: 0,2 W;
Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,14 W; Képernyőfelbontás: 1920 x 1080 60 Hz-en

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Menü/OK; Információk/„-”; Bemenet/„+”; Auto/QV/Kilépés; Bekapcsológomb

Méretek (sz x mé x ma)

62,09 x 19,45 x 45,56 cm (állvánnyal); 62,09 x 3,56 x 37,16 cm (állvány nélkül)

Súly

3,79 kg (állvánnyal); 3,39 kg (állvány nélkül)

Működési hőmérséklet tartomány

5–35ºC

Működési páratartalom tartomány

20–80%

Tárolási hőmérséklet tartomány

-20–60ºC

Nyugalmi páratartalom-tartomány

5%–95%

Tanúsítványok és megfelelőségi információ CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; Kína – CEL; BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP 6. tétel és 5. tétel; GEMS; MEPS; UKRAJNA; HRN N
N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C jelölés
Termékszín

Természetes ezüst (elülső burkolat és állvány) és hófehér (hátsó burkolat)

Garancia

1 éves HP kereskedelmi jótállás

A csomag tartalma

Váltóáramú tápkábel (1,9 m), tápegység (1,0 m), CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat), gyors üzembe helyezési útmutató,
telefonkártya, HDMI-kábel (1,8 m) (bizonyos termékváltozatok/régió esetén)

VESA rögzítő

Nincs

Rendelési tudnivalók

T3M88AA#A2N: 190780366455; T3M88AA#ABB: 190780106433; T3M88AA#ABT: 190780366417; T3M88AA#ABU: 190780366387; T3M88AA#ABV: 190780366431;
T3M88AA#ABY: 190780366400; T3M88AA#ACQ: 190780366424; T3M88AA#UUG: 190780366448; T3M88AA#UUZ: 190780366394
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