Спецификация

Извит дисплей HP 27

ПРИВЛИЧА ВИ. НЯМА ДА
ВИ СТРУВА ЦЯЛО
СЪСТОЯНИЕ.
Потопете се във всеки
момент. Независимо дали
споделяте снимки от
ваканция или гледате
поточно любимите си
телевизионни програми,
този дисплей ще заплени
сетивата Ви. С точни цветове
и по-остра извивка за
подобрена картина той
вдъхновява едно потапящо
изживяване на
забавлението за цялата стая
– всичко това за по-малко,
отколкото си представяте.

ПО-ОСТРА ИЗВИВКА. НОВА ПЕРСПЕКТИВА.
● Можете да се наслаждавате по изцяло нов начин на съдържанието си, оградено от една още
по-остра извивка. С извивка 1800R този дисплей добавя нова перспектива към любимите Ви
снимки и видеоклипове.
MICRO-EDGE ДИЗАЙН
● От център на домашния офис до любимец в дневната – елегантният и стилен Micro Edge
дизайн на този дисплей допринася за изключително модерен облик и усещане.
НОВ СПЕКТЪР НА ИЗРАЗЯВАНЕ
● Насладете се на по-наситено червено и по-ярко бяло с превъзходен контраст на цветовете и
повече от 99% sRGB1 за невероятна точност на цветовете – всичко това в FHD.2
●

●

С допълнителното приближаване на страните извитият дисплей осигурява невероятно
реалистично изживяване и още по-голямо зрително поле.
Необятна е единственият начин, по който можем да опишем максимално увеличената площ на
екрана, която получавате с красив стъклен панел от край до край.

Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или
по-ниска.
2 Съдържание с висока разделителна способност (FHD), необходимо за преглед на FHD изображения.
3 Два HDMI порта.
1

Спецификация

Извит дисплей HP 27

Размер на дисплея

68,58 см (27")

Съотношение

16:9

Тип на дисплея

VA с LED подсветка

Гъстота на пикселите

0,310 мм

Време на реакция при обновяване

5 мсек от сиво до сиво

Яркост

300 cd/m²

Коефициент на контраста

3000:1 статичен; 10 000 000:1 динамичен

Входен видеосигнал

1 HDMI; 1 DisplayPort™ 1.2

Разделителна способност

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Честота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)

До 86 kHz

Честота на сканиране на дисплея
(вертикална)

До 76 Hz

Характеристики на дисплея

Избор на език; LED подсветка; Контроли за управление от екрана; Plug and Play; Потребителско програмиране; Антистатично покритие; Low Haze; Потребителски
контроли; AMD FreeSync

Функции за физическа защита

Подготовка за заключване (заключващият механизъм се продава отделно)

Ъгъл на местене на дисплея

Наклон: От -5 до +25°

Данни за околната среда

LED подсветка без живак; Стъкло на дисплея без арсен; Ниско съдържание на халогени

Захранване и изисквания към
захранването

Входящо напрежение: 100 – 240 V AC при 50 – 60 Hz; Консумирана мощност: Максимум 41,5 W, обичайно 33,5 W; В режим на готовност: 0,5 W

Енергийна ефективност

Клас енергийна ефективност: A; Диагонал на видимия екран: 68,58 см (27"); Консумация на енергия при режим „вкл.“: 30,5 W; Годишна консумация на енергия: 44
kWh; Разделителна способност на екрана: FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Яркост; Контраст; Управление на цветовете; Управление на входящия сигнал; Управление на картината; Управление на мощността; Меню; Управление; Език;
Информация; ИЗХОД; Плюс („+“); Минус („-“); OK

Размери (ш x д x в)

61,33 x 16,89 x 43,85 см (със стойка); 61,33 x 6,99 x 36,37 см (без стойка)

Тегло

5,5 кг (със стойка); 4,25 кг (без стойка)

Размери на опаковка (Ш x Д x В)

73,2 x 22,5 x 52,6 см

Сертификати и съвместимост

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Тайван); ISO9241-307; Мексико CoC; cTUVus; EAC; RCM; Украйна; Мароко; WEEE; KCC

Цвят на продукта

Bezel стойка: Pike Silver; Заден капак: Бяло

Гаранция

Защитен със стандартната едногодишна ограничена гаранция на HP

Страна на произход

Китай

Съдържание на кутията

Захранващ кабел за променлив ток (1,9 м); HDMI кабел (1,8 м); Адаптер за монтиране по VESA; Компактдиск (вкл. Ръководство за потребителя, гаранция,
драйвери)

Информация за поръчки

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

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Единствените
гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се
в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в
съдържанието на настоящото. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
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