Podatkovni list

27-palčni ukrivljeni zaslon HP

UJAME VAŠ POGLED.
PREPLAVI VAŠE ČUTE.
Užijte vsak trenutek. Ta zaslon
bo preplavil vaše čute, ne
glede na to, ali si ogledujete
posnetke s potovanja ali pa
pretakate priljubljene oddaje.
Natančnejše barve in ostrejša
krivulja omogočata sliko
boljše kakovosti, ki celotno
sobo preplavi z vrhunsko
izkušnjo razvedrila – vse to za
manj, kot bi pričakovali.

OSTREJŠA KRIVULJA. NOVA PERSPEKTIVA.
● V vsebini, ki jo odslej obdaja še ostrejša krivulja, lahko zdaj uživate na popolnoma nov način. Zaslon z
ukrivljenostjo 1800R omogoča novo perspektivo priljubljenih fotografij in videoposnetkov.
IZJEMNO OZEK ROB
● Od osrednjega elementa domače pisarne do najbolj privlačnega kosa v dnevni sobi – z vitkim
videzom in stilsko dovršeno obliko boste v svoje bivalne prostore vnesli dodatek vrhunskega
sodobnega videza.
NOV SPEKTER IZRAZA
● Doživite globlje rdeče barve in svetlejše bele barve z vrhunskim barvnim kontrastom in obsegom
barv sRGB1, ki je večji od 99 % in zagotavlja neverjetno natančnost barv – vse v ločljivosti FHD.2
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Ukrivljeni zaslon, na katerem so vam robovi še bliže, zagotavlja izjemno realistično izkušnjo in širše
vidno polje.
Z besedo razsežnost lahko v celoti opišemo največje območje prikaza na zaslonu, ki ga zagotavlja
čudovit steklen zaslon, ki se razteza dobesedno od roba do roba.

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti FHD.
Dva priključka HDMI.
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Velikost prikaza

68,58 cm (27 palca)

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

VA s osvetlitvijo LED od zadaj

Razmak slikovnih pik

0,310 mm

Odzivni čas osveževanja

5 ms iz sive v sivo

Svetlost

300 cd/m²

Kontrastno razmerje

3000 : 1 statično; 10 milijonov : 1 dinamično

Vhodni video signal

1 priključek HDMI; 1 priključek DisplayPort™ 1.2

Ločljivost

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 86 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih do 76 Hz
pik
Funkcije zaslona

izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; zaščita proti statični elektriki; Nizka pojavnost šumov; uporabniški kontrolniki;
AMD FreeSync

Fizične varovalne funkcije

Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej)

Kot premika zaslona

Nagib: od –5 do 25 °C

Tehnični podatki o okolju

Osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; Zaslon brez arzena; Nizka količina halogenih snovi

Napajalnik in napajalne zahteve

Vhodna napetost: 100–240 voltov izmeničnega toka pri 50–60 Hz; Poraba energije: največ 41,5 W, običajno 33,5 W; Stanje pripravljenosti: 0,5 W

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A; Vidna diagonala zaslona: 68,58 cm (27 palca); Poraba energije med delovanjem: 30,5 W; Letna poraba energije: 44 kWh; Ločljivost
zaslona: FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona

Brightness (Svetlost); Contrast (Kontrast); Color Control (Upravljanje barv); Input Control (Upravljanje vhodnega signala); Image Control (Upravljanje slike); Power Control
(Upravljanje napajanja); Menu (Meni); Management (Upravljanje); Language (Jezik); Information (Informacije); IZHOD; plus (»+«); minus (»–«); V redu

Mere (š x g x v)

61,33 x 16,89 x 43,85 cm (s stojalom); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (brez stojala)

Teža

5,5 kg (s stojalom); 4,25 kg (brez stojala)

Mere paketa (Š x G x V)

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

Certifikati in skladnost

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

Barva izdelka

Stojalo okvirja: srebrna; Zadnji pokrov: bel

Garancija

Zaščiteno s HP-jevo standardno 1-letno omejeno garancijo

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

napajalni kabel (1,9 m); kabel HDMI (1,8 m); prilagojevalnik za nosilec VESA; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike)

Informacije o naročanju

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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