Datasheet

HP 27 Curved Display

AANTREKKELIJK.
BETAALBAAR.
Verlies jezelf in elk moment.
Of je nu vakantiefoto's deelt of
je favoriete programma's
streamt, met dit scherm zit je
er middenin. Met accurate
kleuren en een scherpere
curve voor een beter beeld
biedt het alle aanwezigen een
indrukwekkende
entertainmentervaring –
voordeliger dan je zou
verwachten.

SCHERPERE CURVE. NIEUW PERSPECTIEF.
● Omgeven door een nog scherper gebogen scherm beleef je jouw content op een totaal nieuwe
manier. Met een 1800R kromming toont dit scherm je favoriete foto's en video's in een nieuw
perspectief.
ONTWERP MET MICRORAND
● Dit stijlvolle, elegante scherm met micro-rand geeft je huis een moderne uitstraling, als middelpunt
van het thuiskantoor of de huiskamer.
UITERST EXPRESSIEF
● Diepere roodtinten en helderder wit met een fantastisch kleurcontrast en meer dan 99% sRGB1
zorgen voor uitzonderlijk accurate kleuren – alles in FHD.2
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Doordat de zijden van de monitor dichter bij elkaar komen, biedt het curved scherm een uiterst
realistische kijkervaring en een breder blikveld.
Groots is de enige juiste beschrijving voor het optimale schermoppervlak met het schitterende
glaspaneel dat vrijwel van rand tot rand loopt.

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
Twee HDMI-poorten.

Datasheet

HP 27 Curved Display

Schermformaat

68,58 cm (27 inch)

Aspectratio

16:9

Type scherm

VA m/LED-backlight

Pixelgrootte

0,310 mm

Refresh responstijd

5 ms grijs naar grijs

Helderheid

300 cd/m²

Contrastverhouding

3000:1 statisch; 10M:1 dynamisch

Video-ingangssignaal

1 HDMI; 1 DisplayPort™ 1.2

Resolutie

FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Scanfrequentie scherm (horizontaal)

Tot 86 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)

Tot 76 Hz

Schermkenmerken

Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Programmeerbaar door gebruiker; Antistatisch; Low Haze; Gebruikersinstellingen; AMD FreeSync

Fysieke beveiligingskenmerken

Geschikt voor veiligheidsslot (slot wordt apart verkocht)

Scherminstelhoek

Kantelen: -5 tot +25°

Omgevingsspecificaties

Kwikvrij LED-backlit scherm; Arseenvrij schermglas; Laag-halogeen

Voeding en voedingseisen

Ingangsspanning: 100 tot 240 V bij 50 tot 60 Hz; Stroomverbruik: Max 41,5 watt, gem. 33,5 watt; Standbymodus: 0,5 W

Energiezuinigheid

Energiezuinigheidsklasse: A; Schermgebied, diagonaal: 68,58 cm (27 inch); Stroomverbruik in modus Aan: 30,5 W; Jaarlijks stroomverbruik: 44 kWu; Schermresolutie: FHD
(1920 x 1080 bij 60 Hz)

Gebruikersinstellingen van het scherm

Helderheid; Contrast; Kleurinstelling; Ingangssignaal; Scherminstellingen; Voedingsinstelling; Menu; Beheer; Taal; Informatie; Afsluiten; Plus (+); Min (-); OK

Afmetingen (b x d x h)

61,33 x 16,89 x 43,85 cm (met voet); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (zonder voet)

Gewicht

5,5 kg (met voet); 4,25 kg (zonder voet)

Afmetingen verpakking (B x D x H)

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

Certificeringen en compatibiliteit

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

Productkleur

Rand standaard: Pike Silver; Achterzijde: Wit

Garantie

Drie jaar op onderdelen en reparatie-arbeid (bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing)

Land van herkomst

China

Inbegrepen hardware en software

Netsnoer (1,9 m); HDMI-kabel (1,8 m); VESA-montage-adapter; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers)

Bestelinfo

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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