Fişă tehnică

Afişaj curbat HP 27

TE ATRAGE. NU TE
ÎNDEPĂRTEAZĂ.
Lasă-te absorbit în fiecare
moment. Indiferent dacă vezi
fotografii din vacanţă sau
vizionezi show-urile preferate,
acest afişaj îți va încânta
simţurile. Cu culori precise şi o
curbă mai pronunţată, pentru
imagini îmbunătăţite, acesta
inspiră o experienţă de
divertisment captivantă în
întreaga cameră – la un preţ
mai mic decât ţi-ai imagina.

CURBĂ MAI PRONUNŢATĂ. PERSPECTIVĂ NOUĂ.
● Având în faţă o curbă mai pronunţată, vizualizezi conţinutul într-un mod cu totul nou. Cu o curbură
de 1800R, acest afişaj adaugă o nouă perspectivă fotografiilor şi imaginilor video preferate.
DESIGN CU MICRO-MARGINI
● Indiferent unde este utilizat, în biroul de domiciliu sau în camera de familie, designul atractiv şi
elegant al acestui afişaj cu micro-margini înviorează casa cu un aspect foarte modern.
UN NOU SPECTRU DE EXPRESIE
● Beneficiezi de nuanţe de roşu mai intens şi de alb mai strălucitor, cu un contrast excelent al culorilor
şi peste 99% sRGB1, pentru precizia incredibilă a culorilor, în FHD.2
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Aducând şi mai aproape marginile laterale ale afişajului, ecranul curbat oferă o experienţă de
vizualizare incredibil de realistă şi un câmp vizual mai extins.
Graţie frumosului panou de sticlă din margine în margine, zona de ecran pentru vizualizare este
maximizată.

Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa curentă poate varia în plus sau în minus.
Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).
Două porturi HDMI.
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Dimensiune ecran

68,58 cm (27")

Proporţie dimensiuni

16:9

Tip ecran

VA/lumini de fundal LED

Dimensiune pixel

0,310 mm

Durată de răspuns reîmprospătare

5 ms gri la gri

Luminozitate

300 cd/m²

Rată contrast

3000:1 static; 10M:1 dinamic

Semnal de intrare video

1 HDMI; 1 DisplayPort™ 1.2

Rezoluţie

FHD (1920 x 1080 la 60 Hz)

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 86 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 76 Hz

Caracteristici ecran

Selectare limbă; lumini de fundal cu LED-uri; comenzi pe ecran; plug and play; programabil de către utilizator; antistatic; înceţoşare redusă; comenzi utilizator; AMD
FreeSync

Facilităţi de securitate fizică

Echipat pentru încuietoare de securitate (se vinde separat)

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: de la -5 la +25°

Specificaţii de mediu

Iluminare din fundal cu LED-uri, fără mercur; afişaj din sticlă fără arsen; nivel redus halogeni

Sursă şi cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare: 100–240 V c.a. la 50–60 Hz; consum de energie: 41,5 W maximum, 33,5 W obişnuit; mod standby: 0,5 W

Eficienţă energetică

Clasă de eficienţă energetică: A; Diagonală ecran vizibil: 68,58 cm (27"); Consum de energie în stare pornită: 30,5 W; Consum anual de energie: 44 kWh; Rezoluţie ecran:
FHD (1920 x 1080 la 60 Hz)

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

Luminozitate; contrast; control culori; control intrare; control imagine; control alimentare; meniu; gestionare; limbă; informaţii; IEŞIRE; plus („+”); minus („-”); OK

Dimensiuni (L x A x î)

61,33 x 16,89 x 43,85 cm (cu suport); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (fără suport)

Greutate

5,5 kg (cu suport); 4,25 kg (fără suport)

Dimensiuni pachet (L x A x î)

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

Certificări şi conformităţi

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI Taiwan; ISO9241-307; certificat conformitate Mexic; cTUVus; EAC; RCM; Ucraina; Maroc; WEEE; KCC

Culoarea produsului

Suport, mască: Pike Silver; capacul din spate: alb

Garanţie

Protejat printr-o garanţie limitată standard HP de 1 an

Ţara de origine

China

Conţinut cutie

Cablu alimentare c.a. (1,9 m); cablu HDMI (1,8 m); adaptor montură VESA; CD (include ghidul utilizatorului, garanţie, drivere)

Informaţii de comandă

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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