Dataark

Kurvet HP-skærm på 27"

TILTRÆKKENDE
OPLEVELSE. UDEN AT DU
BLIVER RUINERET.
Du kan roligt lade dig opsluge.
Uanset om du deler
feriebilleder eller streamer
dine yndlingsserier, er denne
skærm en fryd for dine
sanser. Med nøjagtige farver
og en skarpere kurve, der
giver et forbedret billede, får
du en fantastisk
underholdningsoplevelse – alt
sammen til en lavere pris end
du kunne forestille dig.

SKARPERE KURVE. NYT PERSPEKTIV.
● Du kan opleve dit indhold på en helt ny måde ved hjælp af den kurvede skærm. Med en krumning på
1800R får du et helt nyt perspektiv til dine foretrukne billeder og videoer.
DESIGN NÆSTEN UDEN KANT
● Denne skærm kan være midtpunktet på hjemmekontoret eller favoritten i stuen – med det slanke og
elegante design næsten uden kant får du en særdeles moderne skærm til dit hjem.
NYE MÅDER AT UDTRYKKE SIG PÅ
● Du vil opleve dybere rød og lysere hvid med fantastisk god farvekontrast og mere end 99 % sRGB1,
der giver utrolig farvenøjagtighed – alt sammen i FHD.2
●

●
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Den buede skærm gør, at siderne kommer endnu tættere på, hvilket giver en utrolig realistisk
visningsoplevelse og et mere omfattende synsfelt.
Denne flotte skærm med glas fra kant til kant og et maksimalt udnyttet skærmområde kan kun
beskrives som imponerende.

Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Der kræves Full High Definition-indhold (FHD) for at kunne se billeder i Full HD.
To HDMI-stik.

Dataark

Kurvet HP-skærm på 27"

Skærmstørrelse

68,58 cm (27")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

VA med LED-bagbelysning

Pixel pitch

0,310 mm

Opdateringstid

5 ms grå til grå

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

3.000:1 statisk; 10 mio.:1 dynamisk

Videoindgangssignal

1 HDMI; 1 DisplayPort™ 1.2

Opløsning

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 86 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 76Hz

Skærmegenskaber

Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren; Antistatisk; Lav sløring; Brugerkontrolfunktioner; AMD
FreeSync

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Sikkerhedslås klar til installation (lås anskaffes separat)

Skærmflytningsvinkel

Hældning: -5 til +25°

Miljøspecifikationer

Kviksølvfri lysdiodebagbelysning; Arsenikfrit skærmglas; Lavhalogenholdig

Strømforsyning og energikrav

Indgangsspænding: 100 til 240 V vekselstrøm ved 50 til 60 Hz; Strømforbrug: Maks. 41,5 W, typisk 33,5 W; Standbytilstand: 0,5 W

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: A; Synlig skærm målt diagonalt: 68,58 cm (27"); Strømforbrug i tændt tilstand: 30,5 W; Årligt energiforbrug: 44 kWh; Skærmopløsning: FHD
(1920 x 1080 @ 60 Hz)

Skærm - brugerindstillinger

Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Indgangsstyring; Billedstyring; Strømstyring; Menu; Administration; Sprog; Oplysninger; EXIT; Plus ("+"); Minus ("-"); OK

Mål (b x d x h)

61,33 x 16,89 x 43,85 cm (med fod); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (uden fod)

Vægt

5,5 kg (med fod); 4,25 kg (uden fod)

Pakkemål (B x D x H)

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

Certificeringer og overholdelser

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwan BSMI; ISO9241-307; Mexico CoC; cTUVus; EAC; RCM; Ukraine; Marokko; WEEE; KCC

Produktfarve

Stativ: Sølvgrå; Bagside: Hvid

Garanti

Beskyttet af HP's begrænsede standardgaranti på 1 år

Oprindelsesland

Kina

Indhold

Strømledning (1,9 m); HDMI-kabel (1,8 m); Adapter til VESA-monteringsbeslag; Cd (med brugervejledning, garanti og drivere)

Bestillingsinformation

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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