Fişă tehnică

Afişaj HP ENVY 27s

Uimitor până la cel mai
mic detaliu
Bucură-te de o imagine
extrem de clară şi de realistă,
cum nu ți-ai fi închipuit. Având
peste 8 milioane de pixeli şi o
precizie a culorilor sRGB* mai
mare de 99%, panoul IPS 4K
luminează până şi cele mai
subtile detalii şi culori. Iar
designul cu o micro-margine
incredibil de subţire este la fel
de uimitor.
1

Măiestrie vizuală
● Bucură-te din plin de o experienţă de vizualizare fără egal, care îți depăşeşte cele mai extreme
aşteptări. Panoul IPS 4K1 fascinant, cu micro-margini, nu lasă niciun detaliu să treacă neobservat.
Culori de precizie. Imagine perfectă.
● Nu doar privești – trăiești din plin. Beneficiind de o precizie a culorilor sRGB mai mare de 99% şi de
tehnologia AMD FreeSync™2, acest afişaj captivează prin text mai precis conturat, imagini mai cursive
şi culori vii şi realiste.
Conectat fără efort
● Conectezi fără probleme până la trei dispozitive, fără a schimba cablurile. Dispunând de două porturi
HDMI, un port DisplayPort™3 şi cabluri incluse4, acest afişaj redefineşte limitele conectivităţii.
Beneficii
● Definiţia incredibilă 4k vă oferă o calitate cinematografică.5 Imaginile atât de impresionante sunt pur
şi simplu de neuitat.
● Neavând practic ramă în jurul afişajului, există posibilitatea utilizării mai multor monitoare, pentru o
experienţă de vizualizare pe un spaţiu lărgit.
● Indiferent unde stai, un monitor IPS HP oferă imagini clare, pline de viaţă. Tehnologia IPS asigură
acurateţe şi consistenţă imaginilor, pe întregul unghi de vizualizare foarte larg. Bucură-te de aceeaşi
experienţă de vizualizare largă de la tabletele şi dispozitivele mobile premium.

Pentru a vizualiza imagini 4K, este necesar conţinut 4K.
FreeSync este o tehnologie AMD utilizată la afişajele FHD, concepută pentru a elimina fluctuaţiile şi/sau întreruperile de imagine din jocuri şi videoclipuri, prin blocarea frecvenţei de reîmprospătare a unui afişaj la
frecvenţa cadrelor plăcii grafice. Sunt necesare un monitor, o placă grafică AMD Radeon™ şi/sau o unitate APU AMD A-Series compatibile cu DisplayPort™ Adaptive-Sync. Este necesar AMD Catalyst™ 15.2 Beta (sau mai
nou). Frecvenţele de reîmprospătare adaptive variază în funcţie de afişaj.
3 DisplayPort™ şi logoul DisplayPort™ sunt mărci comerciale deţinute de Video Electronics Standards Association (VESA®) în Statele Unite şi în alte ţări/regiuni.
4 Sunt incluse 1 cablu HDMI şi 1 cablu display port
5 Pentru a vizualiza imagini 4K, este necesar conţinut 4K.
6 Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie, este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD).
7 Braţul de montare VESA sau ansamblul de montare pe perete se vând separat.
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Fişă tehnică

Afişaj HP ENVY 27s

Dimensiune ecran

68,58 cm (27")

Proporţie dimensiuni

16:9

Tip ecran

IPS

Dimensiune pixel

0,1554 mm

Durată de răspuns reîmprospătare

5,4 ms gri la gri

Luminozitate

350 cd/m²

Rată contrast

1300:1 static; 10M:1 dinamic

Unghi de vizibilitate

178° orizontal; 178° vertical

Semnal de intrare video

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

Rezoluţie

UHD 4K (3840 x 2160 la 60 Hz)

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 135 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 60 Hz

Caracteristici ecran

Antireflex; tehnologie IPS; iluminare din spate cu LED-uri; selectare limbă; comenzi pe ecran; plug and play; programabil de către utilizator; comenzi utilizator

Facilităţi de securitate fizică

Echipat pentru încuietoare de securitate (se vinde separat)

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: de la -5 la +25°

Specificaţii de mediu

Afişaj din sticlă fără arsen; lumini de fundal afişaj fără mercur; conţinut redus de halogeni

Sursă şi cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare: 100–240 V c.a. la 50–60 Hz; consum de energie: 65 W maximum, 45 W obişnuit; mod standby: 0,5 W

Eficienţă energetică

Clasă de eficienţă energetică: B; Diagonală ecran vizibil: 68,58 cm (27"); Consum de energie în stare pornită: 42 W; Consum anual de energie: 62 kWh; Aşteptare: 0,5 W;
Consum de energie (în stare oprită): 0,3 W; Rezoluţie ecran: UHD 4K (3840 x 2160 la 60 Hz)

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

Luminozitate; Contrast; Control culori; Control intrare; Control imagine; Control alimentare; Meniu; Gestionare; Limbă; Informaţii; Ieşire; Plus („+”)/Informaţii; Minus
(„-”)/Mod vizualizare; Ieşire/Următoarea intrare; Alimentare

Dimensiuni (L x A x î)

61,35 x 15,5 x 42,92 cm (cu suport); 61,35 x 4 x 36,26 cm (fără suport)

Greutate

5,51 kg (cu suport); 4,85 kg (fără suport)

Temperatură de funcţionare

5° - 35°C

Umiditate de funcţionare

20%-80% (fără condensare)

Variaţie temperatură stocare

-20° - 60°C

Interval de umiditate pt. nefuncţionare

5%-95%

Certificări şi conformităţi

CE; CB; MSIP; certificat conformitate Mexic; ICES; ISO 9241-307; CU; cTUVus; ISC; CCC; CEL; VCCI; FCC; BSMI; WEEE; RCM; ErP; certificare Microsoft WHQL Win-10, Win-8,
Win-7; parteneriat de transport SmartWay (numai NA)

Culoarea produsului

Negru

Garanţie

Garanţie comercială HP de 1 an

Ţara de origine

China

Conţinut cutie

Cablu alimentare c.a.; cablu HDMI; cablu DisplayPort; adaptor montură VESA; CD (include ghidul pentru utilizator, garanţie, drivere)

Montură VESA

Da

Informaţii de comandă

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

Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în acest document se pot modifica fără
înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de
garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi
răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă. Toate celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor
respectivi.
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