Dataark

HP ENVY 27s-skærm

Smuk – helt ned til den
mindste detalje.
Skærmbilledet er så skarpt og
livagtigt, at du næsten ikke
kan tro det. Med mere end 8
millioner pixels og mere en
sRGB *-farvenøjagtighed på
over 99 % viser 4K
IPS-skærmen selv de fineste
detaljer og farver. Hele
skærmens design er
bjergtagende takket være de
meget smalle kanter.
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Visuel overlegenhed
● Nyd en enestående skærmoplevelse, der overstiger dine vildeste forventninger. Du går aldrig glip af
en eneste detalje takket være den fantastiske 4K1 IPS-skærm med meget smalle kanter.
Præcise farver. Perfekte billeder.
● Du ser ikke bare – du oplever. Med en sRGB-farvenøjagtighed på over 99 % og AMD FreeSync™
2
-teknologi viser denne skærm bedre billeder, skarpere tekst samt levende og naturtro farver.
Ubesværet forbindelse
● Du kan nemt tilslutte op til tre enheder uden at skulle skifte kabel. Denne skærm sætter nye
standarder for tilslutningmuligheder takket være de to HDMI-porte, en DisplayPort™3, og de
medfølgende kabler4.
Fremhævede funktioner
● Se film i en kvalitet, som var du i biografen, med den utrolige 4k-opløsning.5 Du glemmer aldrig den
imponerende billedkvalitet.
● Der er næsten ingen kant omkring skærmen, så du får ultrabred visning og kan nyde et samlet
billede på flere skærme.
● Uanset hvor du står, kan du se HP IPS-skærmens klare og levende billeder helt tydeligt.
IPS-teknologien giver nøjagtig billedgengivelse og ensartethed på tværs af det ultrabrede
skærmbillede. Få den samme vide billedoplevelse som på førsteklasses tablet-pc'er og
mobilenheder.

Der kræves 4K-indhold for at kunne se 4K-billeder.
FreeSync er en AMD-teknologi, der er aktiveret på FHD-skærme og er designet til at forhindre hakken og/eller afbrydelser i spil og videoer ved at låse skærmens opdateringshastighed til grafikkortets billedhastighed.
Skærm, AMD Radeon™-grafikkort og/eller AMD A-Series APU, der er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive-Sync kræves. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (eller nyere) kræves. Adaptive opdateringshastigheder varierer
afhængigt af skærmen.
3 DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande.
4 1 HDMI- og 1 DisplayPort-kabel medfølger
5 Der kræves 4K-indhold for at kunne se 4K-billeder.
6 Der kræves high definition-indhold (HD) for at kunne se billeder i høj opløsning.
7 VESA-monteringsarm eller -vægbeslag sælges separat.
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Dataark

HP ENVY 27s-skærm

Skærmstørrelse

68,58 cm (27")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

IPS

Pixel pitch

0,1554 mm

Opdateringstid

5,4 ms grå til grå

Lysstyrke

350 cd/m²

Kontrastforhold

1300:1 statisk; 10 mio.:1 dynamisk

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Videoindgangssignal

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

Opløsning

4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 135 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 60Hz

Skærmegenskaber

Refleksfri; IPS (In plane switching); LED-bagbelysning; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren; Brugerkontrolknapper

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Sikkerhedslås klar til installation (lås anskaffes separat)

Skærmflytningsvinkel

Hældning: -5 til +25°

Miljøspecifikationer

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig

Strømforsyning og energikrav

Indgangsspænding: 100 til 240 V vekselstrøm ved 50 til 60 Hz; Strømforbrug: Maks. 65 W, typisk 45 W; Standbytilstand: 0,5 W

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: B; Synlig skærm målt diagonalt: 68,58 cm (27"); Strømforbrug i tændt tilstand: 42 W; Årligt energiforbrug: 62 kWh; Standby: 0,5 W;
Strømforbrug (tilstanden fra): 0,3 W; Skærmopløsning: 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)

Skærm - brugerindstillinger

Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Indgangskontrol; Billedkontrol; Strømstyring; Menu; Administration; Sprog; Informationer; Afslut; Plus ("+")/oplysninger; Minus
("-")/visningstilstand; Rediger/næste indgang; Tænd/sluk

Mål (b x d x h)

61,35 x 15,5 x 42,92 cm (med fod); 61,35 x 4 x 36,26 cm (uden fod)

Vægt

5,51 kg (med fod); 4,85 kg (uden fod)

Temperaturområde ved drift

5° til 35° C

Luftfugtighedsområde ved drift

20 % til 80 % (ikke-kondenserende)

Temperaturområde ved opbevaring

-20° til 60° C

Fugtighedsinterval ved opbevaring

5 % til 95 %

Certificeringer og overholdelser

CE; CB; MSIP; Mexico CoC; ICES; ISO 9241-307; CU; cTUVus; ISC; CCC; CEL; VCCI; FCC; BSMI; WEEE; RCM; ErP; Microsoft WHQL-certificering til Windows 10, Windows 8,
Windows 7; SmartWay Transport Partnership (kun NA)

Produktfarve

Sort

Garanti

HP's 1-års garanti

Oprindelsesland

Kina

Indhold

Strømkabel; HDMI-kabel; DisplayPort-kabel; VESA-monteringsadapter; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere)

VESA-beslag

Ja

Bestillingsinformation

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

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke
egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de
pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i
dette dokument. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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