Adatlap

HP ENVY 27s kijelző

Minden részletében
lenyűgöző
Az éles, a valóságot pontosan
visszaadó képeket látva alig
fog hinni a szemének. A 8
milliónál is több képponttal és
99%-nál nagyobb sRGB*
színhűséggel rendelkező 4K
IPS panel még a legfinomabb
részletek és színek
megjelenítésére is képes,
lenyűgöző formavilágához
pedig a hihetetlenül vékony
keret szolgáltatja az alapot.
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Magával ragadó látványvilág
● Élvezze ki a páratlan vizuális élményt, amely a legmesszemenőbb elvárásait is kielégíti. A
lenyűgöző, hajszálvékony kerettel rendelkező 4K1 IPS panelen minden részlet láthatóvá válik.
Pontos színmegjelenítés. Kiváló képminőség.
● Nem puszta látvány – magával ragadó tapasztalat. A 99%-nál is nagyobb sRGB színhűséggel és
AMD FreeSync™2 technológiával rendelkező kijelzőn élesek a szövegek, simábbak a képek, a színek
pedig szinte életre kelnek.
Egyszerűen csatlakoztatható
● Problémamentesen, a kábelek cserélgetése nélkül csatlakoztatható akár három készülékhez is. A
dupla HDMI-csatlakozó, a DisplayPort™,3 valamint a mellékelt kábelek4 a csatlakozási lehetőségek
széles választékát teszik elérhetővé.
Szolgáltatások
● A 4K5 felbontás moziszerű élményt és lenyűgöző, felejthetetlen látványt biztosít.
● Mivel a képernyőnek jóformán nincs külön kerete, a rendkívül széles betekintési szög
megszakításmentes többmonitoros használatot tesz lehetővé.
● A HP IPS monitor tiszta, élénk képet biztosít bármilyen betekintési szögből. Az IPS technológia
biztosítja a képek pontosságát és állandó minőségét minden betekintési szögből. A prémium
minőségű táblagépek és mobileszközök betekintési élményét élvezheti.
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4K képminőséghez 4K felbontású tartalom szükséges.
FreeSync az FHD kijelzőkön elérhető AMD-technológia, amely a grafikus kártya képkockasebességéhez igazítja a kijelző frissítési gyakoriságát, így megakadályozza a játékok vagy videók akadozását és/vagy
szakadozását. A DisplayPort™ Adaptive-Sync technológiával kompatibilis monitor, AMD Radeon™ grafikus kártya és/vagy AMD A-Series APU szükséges. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (vagy újabb) szükséges. Az adaptív
frissítési gyakoriság kijelzőnként eltér.
3A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
4 A készülékhez jár 1 HDMI- és 1 Display Port-kábel.
5A 4K képminőséghez 4K felbontású tartalom szükséges.
6 A nagy felbontású képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges.
7A VESA-tartókar, illetve fali tartószerkezet külön vásárolható meg.
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HP ENVY 27s kijelző

Képernyőméret

68,58 cm (27")

Oldalarány

16:9

Képernyő típusa

IPS

Képponttávolság

0,1554 mm

Frissítési válaszidő

5,4 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Fényerő

350 cd/m²

Kontrasztarány

1300:1 statikus; 10M:1 dinamikus

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Videobemeneti jel

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

Felbontás

4K UHD (3840 x 2160, 60 Hz-en)

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

Legfeljebb 135 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 60 Hz

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Képsíkváltás; LED-es háttérvilágítás; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Felhasználói
vezérlők

Fizikai biztonsági funkciók

Biztonsági zár fogadására alkalmas (a zár külön vásárolható meg)

Képernyő mozgatási szöge

Döntés: -5 és +25° között

Környezeti specifikációk

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú

Áramellátás és annak előírásai

Bemeneti feszültség: 100–240 V váltóáram 50–60 Hz mellett; energiafogyasztás: 65 W (maximális), 45 W (jellemző); készenléti üzemmód: 0,5 W

Energiahatékonyság

Energiahatékonysági osztály: B; Látható képátlója: 68,58 cm (27"); Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 42 W; Éves energiafogyasztás: 62 kWh; Készenlét: 0,5 W;
Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,3 W; Képernyőfelbontás: 4K UHD (3840 x 2160, 60 Hz-en)

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Fényerő; Kontraszt; Színvezérlés; Bemeneti vezérlés; Képvezérlés; Teljesítményvezérlés; Menü; Felügyelet; Nyelv; Információk; Kilépés; Plusz („+”) /Információk; Mínusz
(„–”)/Megjelenítési mód; Kilépés/Következő bemenet; Bekapcsológomb

Méretek (sz x mé x ma)

61,35 x 15,5 x 42,92 cm (állvánnyal); 61,35 x 4 x 36,26 cm (állvány nélkül)

Súly

5,51 kg (állvánnyal); 4,85 kg (állvány nélkül)

Működési hőmérséklet tartomány

5 °C és 35 °C között

Működési páratartalom tartomány

20–80% (nem lecsapódó)

Tárolási hőmérséklet tartomány

–20 °C és 60 °C között

Nyugalmi páratartalom-tartomány

5–95%

Tanúsítványok és megfelelőségi információ CE; CB; MSIP; Mexikó (CoC); ICES; ISO 9241-307; CU; cTUVus; ISC; CCC; CEL; VCCI; FCC; BSMI; WEEE; RCM; ErP; Microsoft WHQL-tanúsítvány Windows 10, Windows 8 és
Windows 7 rendszerekhez; SmartWay Transport Partnership (csak Észak-Amerika)
Termékszín

Fekete

Garancia

1 éves HP kereskedelmi jótállás

Gyártó ország

Kína

A csomag tartalma

Hálózati tápkábel; HDMI-kábel; DisplayPort-kábel; VESA-rögzítőadapter; CD (felhasználói útmutató, jótállás és illesztőprogramok)

VESA rögzítő

Van

Rendelési tudnivalók

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

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az
egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia
érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési
hibákért és hiányosságokért. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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