Folha de Dados

Monitor curvo HP 27 (27 pol.)

DEIXE-SE ENVOLVER. VIVA
UMA EXPERIÊNCIA
INIGUALÁVEL.
Deixe-se envolver em cada
momento. Quer esteja a
partilhar fotografias das férias
ou a fazer streaming dos seus
programas favoritos, este
monitor cativará os seus
sentidos. Com uma precisão
de cor incrível e uma
curvatura mais acentuada
para uma melhor qualidade
de imagem, este monitor
proporciona uma experiência
de entretenimento
envolvente, tudo por bem
menos do que imaginaria.

ELEGANTE CURVATURA. UMA NOVA PERSPETIVA.
● Com uma curvatura mais acentuada, desfrute dos seus conteúdos de uma forma completamente
nova. Com uma curvatura de 1800R, este monitor revoluciona a forma como desfruta das suas
fotografias e vídeos favoritos.
DESIGN DE MARGENS REDUZIDAS
● Ideal para o escritório em casa e para a sala de estar, este monitor com um design elegante e
estiloso de margens reduzidas confere ao seu lar um toque moderno.
UMA NOVA FORMA DE EXPRESSÃO
● Desfrute de vermelhos mais intensos e de brancos mais brilhantes com um incrível contraste de cor
e sRGB superior a 99%1 para uma fabulosa precisão de cores, tudo em FHD.2
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Ao aproximar ainda mais as laterais do monitor, o ecrã curvo proporciona uma experiência de
visualização incrivelmente realista com um ângulo de visão ainda mais amplo.
Com o belo painel de vidro de margem a margem, poderá desfrutar dos seus conteúdos num ecrã
de tremendas dimensões e com amplo campo de visualização.

Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
Conteúdo de alta definição total (FHD) necessário para visualizar imagens FHD.
2 Portas HDMI.

Folha de Dados

Monitor curvo HP 27 (27 pol.)

Tamanho do ecrã

68,58 cm (27 pol.)

Proporção

16:9

Tipo de ecrã

VA com retroiluminação LED

Espaçamento de pixels

0,310 mm

Tempo de resposta de actualização

5 ms cinzento para cinzento

Luminosidade

300 cd/m²

Relação de contraste

3000:1 estático; 10M:1 dinâmico

Sinal de entrada de vídeo

1 HDMI; 1 DisplayPort™ 1.2

Resolução

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Mostrar frequência do ecrã (horizontal)

Até 86 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical)

Até 76 Hz

Características do ecrã

Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador; Antiestático; Baixa neblina; Controlos do utilizador; AMD FreeSync

Funcionalidades de segurança física

Preparado para bloqueio de segurança (o bloqueio é vendido separadamente)

Ângulo de movimentação do ecrã

Inclinação: -5 a +25°

Especificações ambientais

Retroiluminação LED sem mercúrio; Vidro de ecrã sem arsénico; Baixo halogéneo

Cabo de alimentação e requisitos de energia Tensão de entrada: 100 a 240 V CA (50 a 60 Hz); Consumo de energia: 41,5 W (máximo), 33,5 W (normal); Modo de suspensão: 0,5W
Eficiência energética

Classe de eficiência energética: A; Ecrã diagonal visível: 68,58 cm (27 pol.); Consumo energético em modo ativo: 30,5 W; Consumo energético anual: 44 kWh; Resolução
do ecrã: FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Opções de Controlo do Ecrã pelo Utilizador

Luminosidade; Contraste; Controlo de cor; Controlo de entrada; Controlo de imagem; Controlo de consumo de energia; Menu; Gestão; Idioma; Informação; SAIR; Mais ("+");
Menos ("-"); OK

Dimensões (l x p x a)

61,33 x 16,89 x 43,85 cm (com suporte); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (sem suporte)

Peso

5,5 kg (com suporte); 4,25 kg (sem suporte)

Dimensões do Pacote (A x L x P)

73,2 x 22,5 x 52,6 cm

Certificações e conformidades

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Taiwan); ISO 9241-307; CoC (México); cTUVus; EAC; RCM; Ucrânia; Marrocos; WEEE; KCC

Cor de produto

Suporte de painel: Prateado Pike; Tampa traseira: Branco

Garantia

Garantia limitada de dois anos para peças e mão-de-obra de reparação (pode variar dependendo do país).

País de Origem

China

Conteúdo da Caixa

Cabo de alimentação CA (1,9 m); Cabo HDMI (1,8 m); Adaptador de montagem VESA; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores)

Informações para encomendas

Z4N74AA#A2N: 190781003694; Z4N74AA#ABB: 190780780466; Z4N74AA#ABT: 190781003656; Z4N74AA#ABU: 190781003625; Z4N74AA#ABV: 190781003670;
Z4N74AA#ABY: 190781003649; Z4N74AA#ACQ: 190781003663; Z4N74AA#UUG: 190781003687; Z4N74AA#UUZ: 190781003632
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