Datablad

HP 27 tum välvd bildskärm

FÅNGAR DINA SINNEN.
BILLIGARE ÄN DU TROR.
Förlora dig själv i varje
ögonblick. Oavsett om du
visar dina semesterfoton eller
strömmar dina
favoritprogram så kommer
den här skärmen att fånga
dina sinnen. Med exakta
färger och ännu mera välvd
för förbättrad bild inspirerar
den till en uppslukande
underhållningsupplevelse för
hela rummet – allt till ett lägre
pris än vad du kan föreställa
dig.

MER VÄLVD. NYTT PERSPEKTIV.
● Omgiven av en ännu mer välvd skärm blir upplevelsen helt annorlunda. Med en böjning på 1800R
ger den här skärmen ett helt nytt perspektiv av dina bästa foton och videor.
DESIGN MED SUPERTUNNA KANTER
● Från hemmakontorets centrum till vardagsrummets favorit: Bildskärmens snygga design med
supertunna kanter lyser upp överallt med sitt exceptionellt moderna utseende.
NYTT SPEKTRUM AV UTTRYCK
● Upplev djupare röda färger och ljusare vitt med utmärkt färgkontrast och över 99 % sRGB 1 för
otrolig färgnoggrannhet – allt i full HD.2
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Med sidorna av skärmen ännu närmare ger den välvda skärmen en otroligt realistisk visuell
upplevelse och ett utökat synfält.
Expansiv är det enda sättet att beskriva det visningsområde som du får med den snygga
glaspanelen som i stort sett sträcker sig från kant till kant.

Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.
Dubbla HDMI-portar.
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HP 27 tum välvd bildskärm

Bildskärmsstorlek

68,58 cm (27")

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Bildskärmstyp

VA m LED-belysning

Pixelstorlek

0,310 mm

Svarstid för uppdatering

5 ms grått till grått

Ljusstyrka

300 cd/m²

Bildkvot

3000:1 statiskt; 10M:1 dynamiskt

Videoinsignal

1 HDMI; 1 DisplayPort™ 1.2

Upplösning

FHD (1920 x 1080 vid 60 Hz)

Visningsfrekvens vid skanning (horisontell) Upp till 86 kHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

Upp till 76 Hz

Skärmegenskaper

Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug and play; Kan programmeras av användaren; Antistatisk; Låg diffusion; Användarreglage; AMD FreeSync

Fysiska säkerhetsfunktioner

Redo för säkerhetslåsning (lås säljs separat)

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: -5 till +25 °

Specifikationer för omgivning

Kvicksilverfri LED-bakgrundsbelysning; Arsenikfritt bildskärmsglas; Låg halogenhalt

Nätenhet och strömförsörjning

Ingångsspänning: 100–240 V AC vid 50–60 Hz; Strömförbrukning: 41,5 W maximalt, 33,5 W normalt; Vänteläge: 0,5 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklass: A; Synlig skärm (diagonalt): 68,58 cm (27"); Energiförbrukning i påslaget läge: 30,5 W; Årlig energiförbrukning: 44 kWh; Skärmupplösning: FHD
(1920 x 1080 vid 60 Hz)

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Ljusstyrka; Kontrast; Färgkontroll; Inmatningskontroll; Bildkontroll; Strömkontroll; Meny; Administration; Språk; Information; AVSLUTA; Plus (+); Minus (-); OK

Yttermått (b x d x h)

61,33 x 16,89 x 43,85 cm (med stativ); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (utan stativ)

Vikt

5,5 kg (med stativ); 4,25 kg (utan stativ)

Emballagets yttermått (B x D x H)

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

Certifieringar och överensstämmelser

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI i Taiwan; ISO9241-307; Mexiko CoC; cTUVus; EAC; RCM; Ukraina; Marocko; WEEE; KCC

Produktens färg

Bezel Stand: Pike Silver; Bakre hölje: Vit

Garanti

Skyddas av HP 1 års begränsad garanti.

Ursprungsland

Kina

Förpackningens innehåll

Strömkabel (1,9 m); HDMI-kabel (1,8 m); Adapter för VESA-fäste; CD (med användarhandbok, garanti och drivrutiner)

Beställningsinfo
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