גיליון נתונים

צג  HP ENVYבגודל  27אינץ'
מדהים עד לפרט הקטן
ביותר

חווה תמונה חדה יותר ונאמנה
למציאות שהיא כה נפלאה עד
שקשה להאמין .עם למעלה
מ -8מיליון פיקסלים ודיוק
בצבעי  *sRGBשל יותר
מ ,-99%לוח  IPSבעל
רזולוציית  4Kמאיר אפילו את
הפרטים והצבעים העדינים
ביותר .ועם צג Micro-Edge
דק בצורה שלא תיאמן ,העיצוב
פשוט עוצר נשימה.
1

כישרון חזותי
●
באפשרותך ליהנות מחוויית צפייה ללא תחרות ,שעולה גם על הציפיות הפרועות ביותר שלך .לוח
ה IPS-המהפנט ברזולוציה של  14Kעם  Micro-Edgeמאפשר להבחין בכל הפרטים.
דיוק בצבעים .תמונה מושלמת.
●
כעת תוכל גם לחוות ולא רק לראות .עם דיוק צבעי  sRGBשל יותר מ -99%וטכנולוגיית AMD
™ , 2FreeSyncצג זה שובה את העין עם טקסט חד יותר ,תמונות חלקות יותר וצבע מלא חיים ונאמן
למציאות.
מחובר ללא מאמץ
●
חבר בצורה חלקה עד שלושה התקנים מבלי להחליף כבלים .עם יציאות  HDMIכפולות ,יציאת
4
3
™ DisplayPortוכבלים מצורפים  ,צג זה מגדיר מחדש את גבולות הקישוריות.
כולל
● באפשרותך לחוות איכות קולנועית עם החדות היוצאת מן הכלל של רזולוציית  5.4Kרכיבים חזותיים כה
מרשימים הם פשוט בלתי נשכחים.
● כמעט ללא מסגרת מסביב לצג ,ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות
של צגים מרובים.
●
לא משנה היכן אתה עומד ,צג  IPSשל  HPמספק תמונות ברורות ומלאות חיים .טכנולוגיית IPS
מבטיחה דיוק תמונה ועקביות במגוון זוויות התצוגה הרחבות במיוחד .באפשרותך ליהנות מאותה
חוויית תצוגה רחבה כשל מחשבי לוח והתקנים ניידים מתקדמים.

 1דרוש תוכן  4Kכדי להציג תמונות  4Kמלאות.
 FreeSync 2היא טכנולוגיה של  AMDהמופעלת בצגי  .FHDהטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובווידאו ,על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי.
נדרשים צג ,כרטיס גרפי ™ AMD Radeonו/או  APUמסדרה  Aשל  AMDעם תמיכה ב .DisplayPort™ Adaptive-Sync-נדרשת תוכנת  AMD Catalyst™ 15.2גרסה בטא או חדשה יותר .קצבי הרענון הדינמיים
משתנים בהתאם לצג.
 DisplayPort™ 3והסמל של ™ DisplayPortהם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו )® (VESAבארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים.
 4יציאת  HDMIוכבל יציאת תצוגה אחד מצורפים
 5דרוש תוכן  4Kכדי להציג תמונות  4Kמלאות.
] [6דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלהצגה של תמונות בחדות גבוהה.
 7זרוע תלייה של  VESAאו הרכבה לתלייה על קיר נמכרים בנפרד.
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גודל תצוגה

 68.58ס"מ )"(27

יחס רוחב-גובה

16:9

סוג תצוגה

IPS

Pixel pitch

 0.1554מ"מ

זמן תגובה לרענון

 5.4אלפיות השנייה  -אפור לאפור

בהירות

350 cd/m²

יחס ניגודיות

 1,300:1סטטי;  10M:1דינמי

זווית צפייה

 178°אופקי;  178°אנכי

אות כניסת וידאו

יציאת  ;HDMI 1.4יציאת  ;HDMI 2.0יציאת DisplayPort™ 1.2

רזולוציה

רזולוציה של  3,840 x 2,160) 4H UHDב -60הרץ(

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 135 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  60הרץ

מאפייני תצוגה

ציפוי נגד בוהק; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingנוריות  LEDאחוריות; בחירת שפה; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; פקדים
למשתמש

מאפייני אבטחה פיזיים

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה )המנעול נמכר בנפרד(

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -5° :עד +25°

מפרטים סביבתיים

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן

דרישות ספק והספק

מתח כניסה VAC -240100 :ב 60 - 50-הרץ; צריכת חשמל 65 :ואט לכל היותר 45 ,ואט אופייני; מצב המתנה 0.5 :ואט

חיסכון באנרגיה

רמת חיסכון באנרגיה ;B :גודל אלכסוני נראה לעין 68.58 :ס"מ )" ;(27צריכת חשמל במצב פועל 42 :ואט; צריכת האנרגיה השנתית 62 :קוט"ש; מצב המתנה 0.5 :וואט;
צריכת חשמל )במצב כבוי( 0.3 :ואט; רזולוציית מסך :רזולוציה של  3,840 x 2,160) 4H UHDב -60הרץ(

אפשרויות בקרת משתמש במסך

בהירות; ניגודיות; בקרת צבע; בקרת קלט; בקרת תמונה; בקרת מתח; תפריט; ניהול; שפה; מידע; יציאה; פלוס )" / ("+מידע; מינוס )" / ("-מצב תצוגה; זרם מבוא
 :Exit/Nextהפעלה

ממדים )ר  xע  xג(

 42.92 x 15.5 x 61.35ס"מ )עם מעמד(;  36.26 x 4 x 61.35ס"מ )ללא מעמד(

משקל

 5.51ק"ג )עם מעמד(;  4.85ק"ג )ללא מעמד(

טווח טמפרטורות בהפעלה

 35° - 5°צלזיוס

טווח לחות בהפעלה

) 80% - 20%ללא עיבוי(

טווח טמפרטורת אחסון

 60° - -20°צלזיוס

טווח לחות לא בפעולה

95% - 5%

אישורים ותאימות

 ;CE; CB; MSIPמקסיקו )Microsoft WHQL ;ErP ;RCM ;CoC); ICES; ISO 9241-307; CU; cTUVus; ISC; CCC; CEL; VCCI; FCC; BSMI; WEEE
) SmartWay Transport Partnership ;Win-7 ,Win-8 ,Certification Win-10צפון אמריקה בלבד(

צבע מוצר

שחור

אחריות

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

מדינת מקור

סין

תכולת אריזה

כבל מתח  ;ACכבל  ;HDMIכבל  ;DisplayPortמתאם תלייה של  ;VESAתקליטור ) CDכולל מדריך למשתמש ,כתב אחריות ,מנהלי התקן(

מתקן תלייה VESA

כן

מידע להזמנה
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