Φύλλο δεδομένων

Επαγγελματική οθόνη HP ENVY 27s

Εντυπωσιακή μέχρι και
την παραμικρή
λεπτομέρεια
Απολαύστε ακόμη πιο
ρεαλιστική εικόνα, με τόσο
μεγαλύτερη ευκρίνεια που
δεν θα το πιστεύετε. Με
περισσότερα από 8
εκατομμύρια pixel και
ακρίβεια χρωμάτων sRGB*
μεγαλύτερη από 99%, η
οθόνη IPS 4K βοηθά να
ξεχωρίζουν ακόμη και οι πιο
μικρές λεπτομέρειες και τα
πιο ανεπαίσθητα χρώματα.
Και με το απίστευτα λεπτό
πλαίσιο, η σχεδίαση κόβει
απλά την ανάσα
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Οπτική υπεροχή
● Βυθιστείτε σε μια απαράμιλλη εμπειρία θέασης που ξεπερνά και τις πιο απαιτητικές σας
προσδοκίες. Η συγκλονιστική οθόνη IPS 4K1 με εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο δεν αφήνει να ξεφύγει
ούτε η παραμικρή λεπτομέρεια.
Ακρίβεια χρωμάτων. Τέλεια εικόνα.
● Δεν παρακολουθείτε απλά – απολαμβάνετε. Με ακρίβεια χρωμάτων sRGB μεγαλύτερη από 99%
και τεχνολογία AMD FreeSync™2, η οθόνη αυτή αιχμαλωτίζει με μεγαλύτερη ευκρίνεια κειμένου,
ομαλότερες εικόνες και έντονα, ζωντανά χρώματα.
Εύκολη σύνδεση
● Συνδέστε χωρίς προβλήματα έως και τρεις συσκευές χωρίς να αλλάξετε καλώδια. Με τις δύο
θύρες HDMI, την DisplayPort™3 και τα συμπεριλαμβανόμενα καλώδια4, η οθόνη αυτή
επαναπροσδιορίζει τα όρια της συνδεσιμότητας.
Χαρακτηριστικά
● Απολαύστε κινηματογραφική ποιότητα με την απίστευτη ακρίβεια 4k.5 Τα οπτικά εφέ είναι τόσο
εντυπωσιακά που θα σας μείνουν αξέχαστα.
● Καθώς ουσιαστικά δεν υπάρχει πλαίσιο γύρω από την οθόνη, μπορείτε να απολαύσετε εξαιρετικά
ευρείες γωνίες προβολής και άψογο συνδυασμό πολλών οθονών.
● Όπου κι αν στέκεστε, η οθόνη IPS της ΗΡ σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε ευκρινή και ζωντανή
εικόνα. Η τεχνολογία IPS εξασφαλίζει ακρίβεια και συνέπεια εικόνας σε όλο το εξαιρετικά ευρύ
φάσμα προβολής. Απολαύστε την ίδια εμπειρία προβολής που θα σας πρόσφερε ένα tablet ή άλλη
φορητή συσκευή υψηλής κατηγορίας.

Για την προβολή εικόνων 4K απαιτείται περιεχόμενο 4K.
Το FreeSync είναι μια τεχνολογία της AMD ενεργοποιημένη στις οθόνες FHD που έχει σχεδιαστεί για να εξαλείφει την καθυστέρηση ή/και τα κωλύματα στα παιχνίδια και τα βίντεο, κλειδώνοντας την ταχύτητα
ανανέωσης της οθόνης στην ταχύτητα καρέ της κάρτας γραφικών. Απαιτούνται οθόνη, γραφικά AMD Radeon™ ή/και APU AMD A-Series με συμβατότητα DisplayPort™ Adaptive-Sync. Απαιτείται AMD Catalyst™ 15.2
Beta (ή νεότερο). Οι προσαρμόσιμες ταχύτητες ανανέωσης διαφέρουν ανάλογα με την οθόνη.
3 Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και άλλες χώρες/περιοχές.
4 Περιλαμβάνονται 1 καλώδιο HDMI και 1 καλώδιο θύρας οθόνης
5 Για την προβολή εικόνων 4K απαιτείται περιεχόμενο 4K.
6 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD).
7 Ο βραχίονας ή το σύστημα επιτοίχιας στήριξης VESA πωλούνται ξεχωριστά.
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Φύλλο δεδομένων

Επαγγελματική οθόνη HP ENVY 27s

Μέγεθος οθόνης

68,58 cm (27")

Λόγος διαστάσεων

16:9

Τύπος οθόνης

IPS

Βήμα εικονοστοιχείου

0,1554 mm

Χρόνος απόκρισης ανανέωσης

5,4 ms από γκρι σε γκρι

Φωτεινότητα

350 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1300:1 στατική, 10.000.000:1 δυναμική

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Σήμα εισόδου βίντεο

1 HDMI 1.4, 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort™ 1.2

Ανάλυση

4K UHD (3.840 x 2.160 στα 60 Hz)

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια)

Έως 135 kHz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη)

Έως 60 Hz

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική, Τεχνολογία IPS, Οπισθοφωτισμός LED, Επιλογή γλώσσας, Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, Plug and Play, Δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη,
Στοιχεία ελέγχου χρήστη

Λειτουργίες ασφάλειας υλικού

Υποστηρίζει κλειδαριά ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά)

Γωνία οθόνης

Κλίση: -5° έως +25°

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Τροφοδοσία και απαιτήσεις ισχύος

Τάση εισόδου: 100-240 V AC στα 50-60 Hz. Κατανάλωση ρεύματος: 65 W μέγιστη, 45 W τυπική. Κατάσταση αναμονής: 0,5 W

Αποδοτικότητα ενέργειας

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: B; Διαγώνιος ορατής οθόνης: 68,58 cm (27"); Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 42 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 62 kWh; Αναμονή:
0,5 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,3 W; Ανάλυση οθόνης: 4K UHD (3.840 x 2.160 στα 60 Hz)

Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης

Φωτεινότητα, Αντίθεση, Έλεγχος χρωμάτων, Έλεγχος εισόδου, Έλεγχος εικόνας, Τροφοδοσία, Mενού, Διαχείριση, Γλώσσα, Πληροφορίες, Έξοδος, Συν
("+")/Πληροφορίες, Μείον ("-")/Λειτουργία προβολής, Είσοδος Exit/Next, Λειτουργία

Διαστάσεις (π x β x υ)

61,35 x 15,5 x 42,92 cm (με βάση), 61,35 x 4 x 36,26 cm (χωρίς βάση)

Βάρος

5,51 kg (με βάση), 4,85 kg (χωρίς βάση)

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας

5° - 35°C

Όρια υγρασίας λειτουργίας

20% - 80% (χωρίς συμπύκνωση)

Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης

-20° - 60°C

Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας

5% - 95%

Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις

CE, CB, MSIP, CoC Μεξικό, ICES, ISO 9241-307, CU, cTUVus, ISC, CCC, CEL, VCCI, FCC, BSMI, WEEE, RCM, ErP, Πιστοποίηση Microsoft WHQL, Win-10, Win-8, Win-7, SmartWay
Transport Partnership (μόνο ΒΑ)

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Εγγύηση

3 ετών

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενο συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο HDMI; Καλώδιο DisplayPort; Προσαρμογέας στερέωσης VESA; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης)

Βάση VESA

Ναι

Πληροφορίες παραγγελίας

Y6K73AA#A2N: 190780523940; Y6K73AA#ABB: 190780523865; Y6K73AA#ABT: 190780523902; Y6K73AA#ABU: 190780523872; Y6K73AA#ABV: 190780523926;
Y6K73AA#ABY: 190780523896; Y6K73AA#ACQ: 190780523919; Y6K73AA#UUG: 190780523933; Y6K73AA#UUZ: 190780523889

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους
κατόχους τους.
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