Záznamový list

Zakrivený displej HP 27

VTIAHNE VÁS DO DEJA.
NEZRUINUJE VÁS.
Stratíte prehľad o čase Či už
zdieľate fotografie z
dovolenky alebo prenášate
obľúbené relácie, tento displej
uchváti vaše zmysly. Vďaka
presným farbám a ostrejším
krivkám pre lepší obraz
inšpiruje ku skvelej zábave v
celej miestnosti – to všetko za
menej, ako by ste si
predstavovali.

OSTREJŠIE KRIVKY. NOVÝ POHĽAD.
● V obklopení ostrejších kriviek si vychutnajte obsah úplne novým spôsobom. Vďaka zakriveniu 1800R
vám tento displej dopraje nový pohľad na obľúbené fotografie a videá.
DIZAJN MICRO-EDGE
● Elegantný a štýlový dizajn MICRO-EDGE tohto displeja prináša do domácnosti výnimočne moderný
vzhľad, či už bude stredobodom domácej kancelárie alebo obľúbencom obývacej izby.
NOVÉ SPEKTRUM VYJADRENIA
● Vychutnajte si sýte odtiene červenej a svetlejšie odtiene bielej s vynikajúcim farebným kontrastom a
viac ako 99 % sRGB1 na dosiahnutie neuveriteľnej presnosti farieb – to všetko v rozlíšení Full HD.2
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Strany displeja sme ešte viac priblížili, vďaka čomu jeho zakrivená obrazovka poskytuje neuveriteľne
realistický obraz a širšie zorné pole.
Jediný spôsob, ako najlepšie opísať maximálnu plochu obrazovky, je rozsiahla. Taká bude vaša
obrazovka s nádherným panelom so sklom, ktoré siaha od okraja po okraj.

Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.
Dva porty HDMI.
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Zakrivený displej HP 27

Veľkosť obrazovky

68,58 cm (27 palcov)

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Typ obrazovky

VA s podsvietením LED

Veľkosť pixelu

0,310 mm

Obnovovací čas odozvy

5 ms (sivá – sivá)

Jas

300 cd/m²

Pomer kontrastu

Statický kontrast 3 000 : 1; Dynamický kontrast 10 000 000 : 1

Signál vstupu videa

1 HDMI; 1 port DisplayPort™ 1.2

Rozlíšenie

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

Do 86 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania (vertikálnu) Až do 76 Hz
Charakteristika displeja

Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; Antistatický; Nízke zahmlievanie; Používateľské ovládanie;
AMD FreeSync

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na použitie bezpečnostného zámku (zámok sa predáva samostatne)

Uhol otočenia obrazovky

Sklon: -5 až +25°

Environmentálne parametre

podsvietenie LED bez obsahu ortuti; sklo displeja bez obsahu arzénu; nízky obsah halogenidov

Zdroj napájania a požiadavky na napájanie

Sieťové napätie: 100 – 240 V~ pri 50 – 60 Hz; Spotreba energie: 41,5 W (maximálna), 33,5 W (typická); Pohotovostný režim: 0,5 W

Energetická efektivita

Trieda energetickej účinnosti: A; Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky: 68,58 cm (27 palcov); Spotreba energie v zapnutom režime: 30,5 W; Ročná spotreba energie: 44
kWh; Rozlíšenie obrazovky: FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Možnosti ovládania displeja

Jas; Kontrast; Ovládanie farieb; Ovládanie vstupu; Ovládanie obrazu; Ovládanie napájania; Ponuka; Spravovanie; Jazyk; Informácie; KONIEC; Plus (+); Mínus (–); OK

Rozmery (š x h x v)

61,33 x 16,89 x 43,85 cm (so stojanom); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (bez stojana)

Hmotnosť

5,5 kg (so stojanom); 4,25 kg (bez stojana)

Rozmery balenia (Š x H x V)

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

Certifikáty a povolenia

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Taiwan); ISO9241-307; CoC (Mexiko); cTUVus; EAC; RCM; Ukrajina; Maroko; WEEE; KCC

Farba produktu

Stojan krytu: svetlostrieborný; Zadný kryt: biely

Záruka

2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu.

Krajina pôvodu

Čína

Obsah balenia

Sieťový napájací kábel (1,9 m); Kábel HDMI (1,8 m); Montážny adaptér Vesa; Disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače)

Informácie o objednávaní

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

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a
služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente
nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v tomto dokumente. Všetky
ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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