Podatkovni list

Zaslon HP ENVY 27s

Izjemen v vsaki najmanjši
podrobnosti
Izkusite ostrejšo, realistično
sliko, ki je tako čudovita, da
boste komaj verjeli svojim
očem. Na zaslonu 4K IPS z
več kot 8 milijoni slikovnih
točk in barvno natančnostjo
sRGB, ki presega 99
odstotkov, so vidne celo
najmanjše podrobnosti in
barve. Osupnilo vas bo tudi
oblikovanje z neverjetno
tankim mikro robom.
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Vizualna mojstrovina
● Uživajte v edinstveni izkušnji gledanja, ki presega vsa pričakovanja. Na čudovitem zaslonu 4K1 IPS z
mikro robovi bodo vidne vse podrobnosti.
Natančne barve. Popolna slika.
● Ne zadovoljite se z gledanjem – prepustite se izkušnji. Ta zaslon, ki zagotavlja več kot 99-odstotno
barvno natančnost sRGB in tehnologijo AMD FreeSync™2, vas bo očaral z ostrim besedilom,
nemotenim prikazom slik in živahnimi, realističnimi barvami.
Preprosto vzpostavljanje povezave
● Brez težav lahko priključite do tri naprave, ne da bi zamenjali kable. Ta zaslon z dvema priključkoma
HDMI, priključkom DisplayPort™3 in priloženimi kabli4 odpravlja omejitve povezljivosti.
Posebnosti
● Z izjemno ločljivostjo 4k5 izkusite kinematografsko kakovost. Takšne podobe si boste zapomnili.
● Ker zaslon skoraj nima roba, si lahko z nastavitvijo več monitorjev zagotovite izkušnjo gledanja z
izjemno širokim zornim kotom.
● Ne glede na to, kje stojite, boste na monitorju HP IPS videli čiste in živahne slike. Tehnologija IPS
zagotavlja natančnost slik in skladnost v celotnem spektru gledanja z izjemno širokim kotom.
Uživajte v izkušnji gledanja, ki jo zagotavljajo vrhunski tablični računalniki in mobilne naprave.

Za ogled vsebin v ločljivosti 4K je potrebna vsebina 4K.
FreeSync je tehnologija AMD, omogočena na zaslonih FHD, ki je zasnovana tako, da odpravi prekinitve in/ali vrzeli v igrah in videoposnetkih, tako da zaklene hitrost osveževanja zaslona na hitrost sličic grafične kartice.
Potrebujete monitor, grafično kartico AMD Radeon™ in/ali procesor AMD serije A, združljiv s funkcijo DisplayPort™ Adaptive-Sync. Potrebujete AMD Catalyst™ 15.2 različice beta (ali novejše). Prilagodljive hitrosti
osveževanja so odvisne od zaslona.
3 DisplayPort™ in logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki v lasti zveze VESA® (Video Electronics Standards Association) v ZDA in drugih državah.
4 Priložena sta 1 kabel HDMI in 1 kabel Display Port
5 Za ogled vsebin v ločljivosti 4K je potrebna vsebina 4K.
6 Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).
7 Montažni nosilec VESA ali sklop za stensko montažo sta naprodaj ločeno.
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Zaslon HP ENVY 27s

Velikost prikaza

68,58 cm (27 palca)

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

IPS

Razmak slikovnih pik

0,1554 mm

Odzivni čas osveževanja

5,4 ms iz sive v sivo

Svetlost

350 cd/m²

Kontrastno razmerje

1300 : 1 statično; 10 milijonov : 1 dinamično

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Vhodni video signal

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

Ločljivost

4K UHD (3840 x 2160 pri 60 Hz)

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 135 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih Do 60 Hz
pik
Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); osvetlitev LED od zadaj; izbira jezika; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; uporabniški
kontrolniki

Fizične varovalne funkcije

Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej)

Kot premika zaslona

Nagib: od –5 do 25 °C

Tehnični podatki o okolju

zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi

Napajalnik in napajalne zahteve

Vhodna napetost: 100–240 V izmeničnega toka pri 50–60 Hz; poraba energije: največ 65 W, običajno 45 W; stanje pripravljenosti: 0,5 W

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: B; Vidna diagonala zaslona: 68,58 cm (27 palca); Poraba energije med delovanjem: 42 W; Letna poraba energije: 62 kWh; V
pripravljenosti: 0,5 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,3 W; Ločljivost zaslona: 4K UHD (3840 x 2160 pri 60 Hz)

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona

Svetlost; kontrast; upravljanje barv; upravljanje vhodnega signala; upravljanje slike; upravljanje napajanja; meni; upravljanje; jezik; informacije; izhod; plus (»+«)/informacije;
minus (»-«)/način ogleda; izhod/naslednji vhod; vklop/izklop

Mere (š x g x v)

61,35 x 15,5 x 42,92 cm (s stojalom); 61,35 x 4 x 36,26 cm (brez stojala)

Teža

5,51 kg (s stojalom); 4,85 kg (brez stojala)

Obseg temperature pri delovanju

od 5 do 35 °C

Obseg vlažnosti zraka pri delovanju

od 20 do 80 % (brez kondenzacije)

Obseg temperature pri skladiščenju

od –20 do 60 °C

Priporočena vlažnost za mirovanje

od 5 do 95 %

Certifikati in skladnost

CE; CB; MSIP; CoC (Mehika); ICES; ISO 9241-307; CU; cTUVus; ISC; CCC; CEL; VCCI; FCC; BSMI; WEEE; RCM; ErP; potrdilo Microsoft WHQL za Windows 10, Windows 8 in
Windows 7; SmartWay Transport Partnership (samo v Severni Ameriki)

Barva izdelka

Črno

Garancija

1-letna HP-jeva komercialna garancija

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

Napajalni kabel za izmenični tok; kabel HDMI; kabel DisplayPort; prilagojevalnik za nosilec VESA; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike)

Nosilec VESA

Da

Informacije o naročanju

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

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim
izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem
dokumentu. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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