Karta produktu

Zakrzywiony monitor HP o przekątnej 27″

ZAABSORBUJE CIĘ. I NIE
OPÓŹNI.
Ciesz się doskonałą jakością w
każdej chwili. Udostępnianie
zdjęć z wakacji czy
odtwarzanie strumieniowe
ulubionych treści na tym
monitorze zniewoli Twoje
zmysły. Dokładne
odwzorowanie kolorów i
większe zakrzywienie
zapewniające lepszy widok
gwarantują realistyczną
rozrywkę w całym pokoju – a
to wszystko za mniej, niż
sobie wyobrażasz.

WIĘKSZE WYGIĘCIE. NOWA PERSPEKTYWA.
● Jeszcze większe wygięcie sprawia, że będziesz doświadczać wszystkiego w zupełnie nowy sposób.
Dzięki zakrzywieniu 1800R ten monitor nadaje nową perspektywę Twoim ulubionym zdjęciom i
filmom.
KONSTRUKCJA Z BARDZO WĄSKĄ RAMKĄ
● Od biura w domu po ulubiony pokój rodziny – ten elegancki i stylowy monitor z bardzo wąską ramką
zapewnia domowi wyjątkowo nowoczesny wygląd i atmosferę.
NOWY ZAKRES EKSPRESJI
● Głębsze odcienie czerwieni i jaśniejsza biel dzięki doskonałemu kontrastowi i ponad 99% sRGB1, co
zapewnia niesamowitą dokładność odwzorowania kolorów – wszystko w FHD2.
●

●

Dzięki umieszczonym jeszcze bliżej krawędziom ekranu ten zakrzywiony monitor zapewnia
niezwykłą jakość obrazu i szersze pole widzenia.
Ogromna – to właściwe słowo oddające powierzchnię tego monitora ze szklanym ekranem
obejmującym obszar praktycznie od krawędzi do krawędzi.

Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
2 Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.
3 Dwa porty HDMI.
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Wielkość wyświetlacza

68,58 cm (27")

Współczynnik kształtu

16:9

Typ wyświetlacza

VA z podświetleniem LED

Wielkość piksela

0,310 mm

Czas odświeżania

5 ms (od szarości do szarości)

Jasność

300 cd/m²

Współczynnik kontrastu

3000:1 statyczny; 10M:1 dynamiczny

Wejściowy sygnał wideo

1 port HDMI; 1 port DisplayPort™ 1.2

Rozdzielczość

FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)

Maks. 86 kHz

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)

Maks. 76 Hz

Funkcje wyświetlacza

Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Powłoka antystatyczna; Funkcja Low Haze; Opcje sterowania; AMD
FreeSync

Zabezpieczenia fizyczne

Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokada jest sprzedawana oddzielnie)

Zakres przechyłu wyświetlacza

Nachylenie: od -5 do +25°

Parametry środowiskowe

Podświetlenie LED niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu

Zasilacz i wymagania zasilania

Napięcie wejściowe: 100–240 V AC przy 50–60 Hz; Pobór mocy: maks. 41,5 W, w typowych warunkach 33,5 W; Tryb gotowości: 0,5 W

Sprawność energetyczna

Klasa sprawności energetycznej: A; Przekątna widocznego ekranu: 68,58 cm (27"); Pobór mocy włączonego urządzenia: 30,5 W; Roczne zużycie energii: 44 kWh;
Rozdzielczość ekranu: FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Opcje kontroli ekranu przez użytkownika

Jasność; Kontrast; Ustawienia kolorów; Ustawienia sygnału wejściowego; Ustawienia obrazu; Ustawienia zasilania; Menu; Zarządzanie; Język; Informacje; EXIT; Plus („+”);
Minus („–”); OK

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

61,33 × 16,89 × 43,85 cm (z podstawą); 61,33 × 6,99 × 36,37 cm (bez podstawy)

Waga

5,5 kg (z podstawą); 4,25 kg (bez podstawy)

Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)

73,2 × 22,5 × 52,6 cm

Certyfikaty i normy

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI – Tajwan; ISO9241-307; certyfikat zgodności – Meksyk; cTUVus; EAC; RCM; Ukraina; Maroko; WEEE; KCC

Kolor produktu

Podstawa osłony; Pike Silver; Tylna pokrywa; Biały

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki).

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Przewód zasilający (1,9 m); Przewód HDMI (1,8 m); Adapter do montażu VESA; Płyta CD (zawiera instrukcję obsługi, gwarancję, sterowniki)

Informacje o zamawianiu

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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