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מהפנט .ללא פשרות.

שקע לחלוטין בכל רגע .בין אם
אתה משתף תמונות
מהחופשה או מזרים את
התוכניות המועדפות עליך ,צג
זה יסעיר את כל חושיך .עם
צבעים מדויקים וצג מעוגל חד
יותר עבור תמונה משופרת,
הוא מספק השראה לחוויית
בידור מהפנטת עבור כל החדר
 כל זאת בעלות נמוכה מכפישדמיינת.

צג מעוגל חד יותר .נקודת מבט חדשה.
● באפשרותך לחוות את התוכן שלך בדרך חדשה לגמרי ,כשהוא מוקף בצג מעוגל חד יותר .עם קשת
של  ,1800Rצג זה מוסיף נקודת מבט חדשה לתמונות ולסרטוני הווידאו המועדפים עליך.
עיצוב MICRO-EDGE
●
בין אם הוא מוצג לראווה במשרד הביתי או משמש כהתקן האהוב בחדר המשפחה ,עיצוב
ה Micro-Edge-המלוטש והמסוגנן של צג זה מספק לבית מראה ותחושה מודרניים בצורה יוצאת מן
הכלל.
מגוון ביטויים חדש
● באפשרותך ליהנות מגווני אדום עמוקים יותר וגווני לבן בהירים יותר עם ניגודיות צבע נפלאה ויותר
מ 1 sRGB -99%לקבלת דיוק צבעים יוצא מן הכלל — כל זאת בחדות גבוהה מלאה2.
●

●

על-ידי קירוב צדי הצג ,המסך המעוגל מספק חוויית צפייה מציאותית בצורה שלא תיאמן וזווית צפייה
רחבה יותר.
רחב זו הדרך היחידה לתאר את אזור המסך המוגדל שאתה מקבל עם לוח הזכוכית המרהיב
מקצה-לקצה.

] [1כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
] [2להצגת תמונות  FHDנדרש תוכן באיכות גבוהה מלאה ).(FHD
 3יציאות  HDMIכפולות.
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גודל תצוגה

 68.58ס"מ )"(27

יחס רוחב-גובה

16:9

סוג תצוגה

 VAעם תאורת  LEDאחורית

Pixel pitch

 0.310מ"מ

זמן תגובה לרענון

 5אלפיות השנייה  -אפור לאפור

בהירות

300 cd/m²

יחס ניגודיות

 3000:1סטטי;  10M:1דינמי

אות כניסת וידאו

יציאת  ;HDMIיציאת DisplayPort™ 1.2

רזולוציה

 1,920 x 1,080) FHDב -60הרץ(

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 86 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  76הרץ

מאפייני תצוגה

בחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; אנטי-סטטי; ערפול נמוך; פקדי משתמש; AMD FreeSync

מאפייני אבטחה פיזיים

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה )המנעול נמכר בנפרד(

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -5° :עד +25°

מפרטים סביבתיים

תאורת  LEDאחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן

דרישות ספק והספק

מתח כניסה VAC -240100 :ב 60 - 50-הרץ; צריכת חשמל 41.5 :ואט לכל היותר 33.5 ,ואט אופייני; מצב המתנה 0.5 :ואט

חיסכון באנרגיה

רמת חיסכון באנרגיה ;A :גודל אלכסוני נראה לעין 68.58 :ס"מ )" ;(27צריכת חשמל במצב פועל 30.5 :ואט; צריכת האנרגיה השנתית 44 :קילו וואט; רזולוציית מסךFHD :
) 1,920 x 1,080ב -60הרץ(

אפשרויות בקרת משתמש במסך

בהירות; ניגודיות; בקרת צבע; בקרת הזנה; בקרת תמונה; בקרת מתח; תפריט; ניהול; שפה; מידע; יציאה; פלוס )" ;("+מינוס )" ;("-אישור

ממדים )ר  xע  xג(

 43.85 x 16.89 x 61.33ס"מ )עם מעמד(;  36.37 x 6.99 x 61.33ס"מ )ללא מעמד(

משקל

 5.5ק"ג )עם מעמד(;  4.25ק"ג )ללא מעמד(

ממדי חבילה )(W x D x H

 52.6 x 22.5 x 73.2ס"מ

אישורים ותאימות

 ISC; VCCI; FCC; BSMI ;CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPAטייוואן;  ;Mexico CoC; cTUVus; EAC; RCM ;ISO9241-307אוקראינה; מרוקו; KCC ;WEEE

צבע מוצר

מעמד מסגרת :כסוף דג; כיסוי אחורי :לבן

אחריות

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(

מדינת מקור

סין

תכולת אריזה

כבל מתח  1.9) ACמ'(; כבל  1.8) HDMIמ'(; מתאם תלייה של  ;VESAתקליטור )כולל מדריך למשתמש ,אחריות ,מנהלי התקן(

מידע להזמנה
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