Спецификация

Дисплей HP 27o с диагонал 68,58 см (27
инча)
Удивителен изглед. На
удивително достъпна
цена.
Наслаждавайте се на яркото
качество, което търсите, на
цена, която ще Ви очарова,
с този Full HD дисплей с
диагонал 27 инча . Със
страхотния си екран и лесно
свързване той ще изведе
забавленията Ви на
следващото ниво.
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Ярко изживяване
● Full HD екранът1 с диагонал 27 инча възпроизвежда всяко забавление с ярки цветове и
отчетлива яснота. Пригответе се цялото Ви съдържание да получи едно изключително ниво
на детайлност.
Лесно свързване
● С VGA и HDMI портовете свързвате лесно устройствата си, без да са необходими адаптери.
Повече действие. По-плавни игри.
● Кажете сбогом на насичащи игри, видеоклипове и филми. Със светкавично бързо време на
реакция (1 мсек), всеки пиксел реагира с удивителна скорост за плавно преживяване без
насичания.2
Функции
● За динамичните игри е от изключителна важност как реагират пикселите на сменящите се
кадри, а времето на реакция от 1 ms гарантира, че дори моментите, изпълнени с най-много
действие, са плавни, отчетливи и без замъгляване при движение.
● Подгответе се за брилянтни картини и отчетливи изображения с незабравимото качество на
този зашеметяващ Full HD дисплей.
● Удивителната яснота се осигурява от динамичното съотношение на контраста 12 000 000:1 за
по-наситено черно, по-ярко бяло и по-отчетливи цветове.
● Регулирайте екрана според личните си предпочитания от 5° предно до 23° задно накланяне.

Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (Full HD) за преглед на Full HD изображения.
Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или
по-ниска. Резултатите може да са различни въз основа на качеството на оригиналната снимка/видеоклип и разликата между предишните настройки на монитора в сравнение с режима HP Enhance +.
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Спецификация

Дисплей HP 27o с диагонал 68,58 см (27 инча)

Размер на дисплея

68,58 см (27")

Съотношение

16:9

Тип на дисплея

TN с LED подсветка

Гъстота на пикселите

0,311 мм

Време на реакция при обновяване

1 мсек от сиво до сиво

Яркост

300 cd/m²

Коефициент на контраста

1000:1 статичен; 12 000 000:1 динамичен

Входен видеосигнал

1 VGA; 1 HDMI (с поддръжка на HDCP)

Разделителна способност

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Честота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)

До 80 kHz

Честота на сканиране на дисплея
(вертикална)

До 60 Hz

Характеристики на дисплея

Избор на език; LED подсветка; Контроли за управление от екрана; Plug and Play; Потребителско програмиране; Антистатично покритие

Функции за физическа защита

Подготовка за заключване (заключващият механизъм се продава отделно)

Ъгъл на местене на дисплея

Наклон: От -5 до +15°

Данни за околната среда

Стъкло на дисплея без арсен; Подсветка на дисплея без живак

Захранване и изисквания към
захранването

Входящо напрежение: 100 – 240 V AC при 50 – 60 Hz; Консумирана мощност: Максимум 27 W, обичайно 22 W; В режим на готовност: 0,5 W

Енергийна ефективност

Клас енергийна ефективност: A+; Диагонал на видимия екран: 68,58 см (27"); Разделителна способност на екрана: FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Яркост; Контраст; Управление на цветовете; Управление на входящия сигнал; Управление на картината; Захранване; Управление на менюто; Управление; Език;
Информация; Изход; OK; Плюс („+“); Минус („-“)

Размери (ш x д x в)

63,24 x 21,63 x 46,44 см (със стойка); 63,24 x 5,05 x 38,58 см (без стойка)

Тегло

5,13 кг (със стойка); 4,64 кг (без стойка)

Сертификати и съвместимост

CB; CE; KC; KCC; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; cTUVus; CCC; CEL; CECP; SEPA; PSB; ISC; VCCI; FCC; ICES; BSMI; Vietnam MEPS; Australian-New Zealand MEPS; WEEE; Microsoft
WHQL Certification (Windows 10); SmartWay Transport Partnership – само за Северна Америка

Цвят на продукта

Черно

Съдържание на кутията

Монитор; Захранващ кабел за променлив ток; VGA кабел; Компактдиск (включващ Ръководство за потребителя, гаранция, драйвери); Постер за бърза настройка

Информация за поръчки

1CA81AA#A2N: 190781124177; 1CA81AA#ABB: 190781124092; 1CA81AA#ABT: 190781124139; 1CA81AA#ABU: 190781124108; 1CA81AA#ABV: 190781124153;
1CA81AA#ABY: 190781124122; 1CA81AA#ACQ: 190781124146; 1CA81AA#UUF: 190781124061;1CA81AA#UUZ: 190781124115

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да
бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните характеристики може да се различават при различните модели. Единствените гаранции за
продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието
на настоящото. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
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