Specifikace

Prohnutý monitor HP 27

VTÁHNE VÁS DO DĚNÍ.
NEPUSTÍ VÁS ZPĚT.
Nechte se pohltit v každém
okamžiku. Ať sdílíte fotky z
dovolené, nebo streamujete
své oblíbené seriály, tento
monitor okouzlí vaše smysly.
S přesným zobrazením barev
a ostřejším prohnutím pro
lepší podání obrazu si můžete
být jisti, že se celá místnost
promění na centrum
podmanivé zábavy – a za
méně, než byste čekali.

OSTŘEJŠÍ PROHNUTÍ OBRAZOVKY. NOVÁ PERSPEKTIVA.
● Obrazovka s ostřejším prohnutím vás doslova obklopí a promítne vám obsah zcela novým
způsobem. Tento monitor se zakřivením 1800R zobrazí vaše oblíbené obrázky a videa v novém
pojetí.
MINIMÁLNÍ OKRAJE KOLEM OBRAZOVKY
● Tento tenký monitor se stylovým designem a minimálními okraji kolem obrazovky zaujme vysoce
moderním vzhledem a rychle se stane středem pozornosti v domácí kanceláři nebo obýváku.
NOVÝ ROZSAH VYJÁDŘENÍ
● Dopřejte si hlubší podání odstínů červené a jasnější podání bílé s vynikajícím barevným kontrastem a
vyšší než 99% přesností barev gamutu sRGB1, jejichž výsledkem je neuvěřitelně přesné zobrazení
barev – navíc v rozlišení Full HD.2
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Přiblížením bočních stran blíže k očím poskytuje prohnutý monitor neuvěřitelně realistický obraz a
mnohem přirozenější zorné pole.
Veliká zobrazovací plocha se stejně širokým skleněným panelem nabízejí skutečně ohromnou
podívanou.

Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.
Dva porty HDMI.

Specifikace

Prohnutý monitor HP 27

Velikost monitoru

68,58 cm (27")

Poměr stran

16:9

Typ monitoru

VA s LED podsvícením

Rozteč pixelů

0,310 mm

Doba odezvy

5 ms (šedá – šedá)

Jas

300 cd/m²

Kontrastní poměr

3 000 : 1 statický; 10 000 000 : 1 dynamický

Signál videovstupu

1 port HDMI; 1 port DisplayPort™ 1.2

Rozlišení

FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Zobrazit interval prověřování
(horizontálně)

Až 86 kHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)

Až 76 Hz

Funkce displeje

Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Antistatická úprava; Ostré zobrazení; Uživatelské ovládací prvky; AMD
FreeSync

Funkce mechanického zabezpečení

Připraveno pro bezpečnostní zámek (zámek se prodává samostatně)

Nastavitelný úhel monitoru

Náklon: -5 až 25°

Parametry prostředí

Podsvícení LED bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzénu; Nízký obsah halogenů

Napájení a požadavky na napájení

Vstupní napětí: 100–240 V AC při 50–60 Hz; Spotřeba energie: max. 41,5 W, typická 33,5 W; Pohotovostní režim: 0,5 W

Účinnost napájení

Třída energetické účinnosti: A; Viditelná úhlopříčka obrazovky: 68,58 cm (27"); Spotřeba energie při zapnutém režimu: 30,5 W; Roční spotřeba energie: 44 kWh; Rozlišení
obrazovky: FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Zobrazit možnosti ovládání uživatelem

Jas; Kontrast; Ovládání barev; Ovládání vstupů; Ovládání obrazu; Ovládání napájení; Nabídka; Správa; Jazyk; Informace; KONEC; Plus („+“); Mínus („-“); OK

Rozměry (š x h x v)

61,33 x 16,89 x 43,85 cm (s podstavcem); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (bez podstavce)

Hmotnost

5,5 kg (s podstavcem); 4,25 kg (bez podstavce)

Rozměry balení (Š x H x V)

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

Certifikace a normy

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Tchaj-wan); ISO9241-307; CoC (Mexiko); cTUVus; EAC; RCM; Ukrajina; Maroko; WEEE; KCC

Barva produktu

Podstavec s rámečkem: Stříbrná; Zadní kryt: Bílá

Záruka

2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce.

Země původu

Čína

Obsah krabice

Napájecí kabel (1,9 m); Kabel HDMI (1,8 m); Montážní adaptér VESA; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače)

Informace o objednávce

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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