Záznamový list

Displej HP ENVY 27s

Úžasný do najmenších
detailov
Vychutnajte si ostrejší, až
neuveriteľne verný obraz.
Vďaka vyše 8 miliónom pixlov
a vyše 99% presnosti farieb
sRGB 4K panel IPS rozsvieti aj
najjemnejšie detaily a farby.
Dizajn neuveriteľne tenkého
panela micro-edge je dych
vyrážajúci.
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Majster vizuálnych zážitkov
● Vychutnávajte si jedinečný vizuálny zážitok, ktorý prekoná aj najdivokejšie očakávania. Na
okúzľujúcom paneli 4K1 IPS micro edge neunikne žiaden detail.
Precízne farby. Dokonalý obraz.
● Nestačí iba vidieť – treba to zažiť! Vďaka vyše 99% presnosti farieb sRGB a technológii AMD
FreeSync™ 2 tento displej upúta ostrejším textom, hladkým obrazom a živými, vernými farbami.
Bezproblémové pripojenie
● Môžete bez prerušenia pripojiť až tri zariadenia bez výmeny káblov. Vďaka dvom portom HDMI,
portu DisplayPort™3 a priloženým káblom 4 tento displej posúva hranice možností pripojenia.
Funkcie
● Vychutnajte si kvalitu ako v kine s neuveriteľným rozlíšením 4k.5 Takýto impozantný obraz je
jednoducho nezabudnuteľný.
● Keďže displej neobklopuje prakticky žiadny rám, je možná bezproblémová konfigurácia viacerých
monitorov poskytujúca mimoriadne širokouhlé zobrazenie.
● Bez ohľadu na to, odkiaľ sa pozeráte, monitor HP IPS poskytuje jasné a živé obrazy. Technológia IPS
zabezpečí presnosť obrazu a jednotnosť v celom ultra-širokom spektre zobrazenia. Vychutnajte si
rovnaké širokouhlé sledovanie ako s luxusnými tabletmi a mobilnými zariadeniami.

Na zobrazenie obrazu v rozlíšení 4K je potrebný obsah s rozlíšením 4K.
FreeSync je technológia spoločnosti AMD aktivovaná na displejoch s rozlíšením FHD, ktorá nastavuje frekvenciu obnovovania displeja podľa rýchlosti snímok grafickej karty, aby sa eliminovalo trhanie obrazu v hrách a
videách. Vyžaduje sa monitor, grafická karta AMD Radeon™ alebo procesor AMD APU radu A kompatibilný s adaptívnou synchronizáciou rozhrania DisplayPort™. Vyžaduje sa aplikácia AMD Catalyst™ 15.2 Beta (alebo
novšia verzia). Frekvencie adaptívneho obnovovania sa líšia podľa displeja.
3 DisplayPort™ a logo DisplayPort™ sú ochranné známky združenia Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a ďalších krajinách.
4 1 kábel HDMI a 1 kábel portu displeja sú súčasťou dodávky
5 Na zobrazenie obrazu v rozlíšení 4K je potrebný obsah s rozlíšením 4K.
6 Na zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení sa požaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD).
7 Montážne rameno alebo zostava na montáž na stenu VESA sa predáva samostatne.
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Záznamový list

Displej HP ENVY 27s

Veľkosť obrazovky

68,58 cm (27 palcov)

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Typ obrazovky

systém IPS

Veľkosť pixelu

0,1554 mm

Obnovovací čas odozvy

5,4 ms (sivá – sivá)

Jas

350 cd/m²

Pomer kontrastu

1300:1 statický; 10M:1 dynamický

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Signál vstupu videa

1 HDMI 1.4; 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2

Rozlíšenie

4K UHD (3840 x 2160 pri 60 Hz)

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

Do 135 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania (vertikálnu) do 60 Hz
Charakteristika displeja

Antireflexný; IPS; Podsvietenie LED; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; Používateľské ovládacie prvky

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na použitie bezpečnostného zámku (zámok sa predáva samostatne)

Uhol otočenia obrazovky

Sklon: -5 až +25°

Environmentálne parametre

Sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Nízky obsah halogenidov

Zdroj napájania a požiadavky na napájanie

Vstupné napätie: 100 – 240 V~ pri 50 – 60 Hz; Spotreba energie: 65 W maximálna, 45 W typická; Pohotovostný režim: 0,5 W

Energetická efektivita

Trieda energetickej účinnosti: B; Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky: 68,58 cm (27 palcov); Spotreba energie v zapnutom režime: 42 W; Ročná spotreba energie: 62
kWh; Pohotovostný režim: 0,5 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,3 W; Rozlíšenie obrazovky: 4K UHD (3840 x 2160 pri 60 Hz)

Možnosti ovládania displeja

Jas; Kontrast; Ovládanie farieb; Ovládanie vstupu; Ovládanie obrazu; Ovládanie napájania; Ponuka; Správa; Jazyk; Informácie; Ukončiť; Plus („+“)/Informácie; Mínus
(„-“)/Režim zobrazenia; Ukončiť/Ďalší vstup; Napájanie

Rozmery (š x h x v)

61,35 x 15,5 x 42,92 cm (so stojanom); 61,35 x 4 x 36,26 cm (bez stojana)

Hmotnosť

5,51 kg (so stojanom); 4,85 kg (bez stojana)

Povolená teplota prevádzkového prostredia 5 ° – 35 °C
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia 20 % – 80 % (bez kondenzácie)
Rozsah skladovacích teplôt

-20 ° – 60 °C

Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu

5 % – 95 %

Certifikáty a povolenia

CE; CB; MSIP; CoC (Mexiko); ICES; ISO 9241-307; CU; cTUVus; ISC; CCC; CEL; VCCI; FCC; BSMI; WEEE; RCM; ErP; Certifikácia Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7; SmartWay
Transport Partnership (iba NA)

Farba produktu

Čierna

Záruka

2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu

Krajina pôvodu

Čína

Obsah balenia

Napájací kábel; Kábel HDMI; Kábel DisplayPort; Montážny adaptér VESA; CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače)

Montážny systém VESA

Áno

Informácie o objednávaní

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

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú
záruku. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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