Dataark

HP 27o-skærm på 68,58 cm (27")

Fantastisk billedkvalitet.
Til en utrolig
overkommelig pris.
Du får den strålende kvalitet,
du har været på udkig efter, til
en pris, du vil glæde dig over,
med denne Full HD-skærm på
27". Den er udstyret med en
stor skærm og har nem
tilslutning, så din oplevelse
bliver endnu bedre.
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Levende oplevelse
● Med en Full HD-skærm1 på 27" bliver al din underholdning vist i levende farver og fuldstændig
skarpt. Du kan se alle de flotte detaljer i alt dit indhold.
Opret nemt forbindelse
● Med VGA- og HDMI-porte kan du nemt tilslutte dine enheder uden at bruge adaptere.
Mere action. Bedre gaming.
● Sig farvel til hakkende spil, videoer og film. Med lynhurtig opdateringstid på 1 ms reagerer hver pixel
med en enestående hastighed, så du får en fantastisk oplevelse uden problemer.2
Funktioner
● Det er vigtigt, at alle pixels reagerer hurtigt på skiftende billeder i spil, der går hurtigt, og med en
svartid på 1 ms er det muligt at få flydende og skarpe billeder uden slørede bevægelser, selv når der
sker mest i spillet.
● Forbered dig på fantastiske og klare billeder i uforglemmelig kvalitet på denne enestående
FHD-skærm.
● Fantastiske billeder med et dynamisk kontrastforhold på 12M:1, som giver dybere sort, lysere hvid
og skarpere farver.
● Indstil skærmen, så den passer til dig, ved hjælp af hældningsindstillingen på 5° fremad eller 23°
bagud.

Det kræver Full HD-indhold (FHD) at vise billeder i Full HD.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere. Resultaterne kan variere afhængigt af kvaliteten af det/den
oprindelige billede/foto/video og forskellen mellem de tidligere skærmindstillinger i forhold til HP Enhance+-tilstanden.
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Dataark

HP 27o-skærm på 68,58 cm (27")

Skærmstørrelse

68,58 cm (27")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

TN med LED-baggrundslys

Pixel pitch

0,311 mm

Opdateringstid

1 ms grå til grå

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 12 mio.:1 dynamisk

Videoindgangssignal

1 VGA; 1 HDMI (med HDCP-understøttelse)

Opløsning

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 80 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 60Hz

Skærmegenskaber

Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren; Antistatisk

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Sikkerhedslås klar til installation (lås anskaffes separat)

Skærmflytningsvinkel

Vippefunktion: -5 til +15°

Miljøspecifikationer

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri bagbelysning på skærmen

Strømforsyning og energikrav

Indgangsspænding: 100 til 240 V vekselstrøm ved 50 til 60 Hz; Strømforbrug: Maks. 27 W, typisk 22 W; Standbytilstand: 0,5 W

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: A+; Synlig skærm målt diagonalt: 68,58 cm (27"); Skærmopløsning: FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Skærm - brugerindstillinger

Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Indgangsstyring; Billedstyring; Strømstyring; Menustyring; Administration; Sprog; Oplysninger; Afslut; OK; Plus ("+"); Minus ("-")

Mål (b x d x h)

63,24 x 21,63 x 46,44 cm (med fod); 63,24 x 5,05 x 38,58 cm (uden fod)

Vægt

5,13 kg (med fod); 4,64 kg (uden fod)

Certificeringer og overholdelser

CB; CE; KC; KCC; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; cTUVus; CCC; CEL; CECP; SEPA; PSB; ISC; VCCI; FCC; ICES; BSMI; MEPS – Vietnam; MEPS – Australien og New Zealand; WEEE;
Microsoft WHQL-certificering (Windows 10); SmartWay Transport Partnership – kun Nordamerika

Produktfarve

Sort

Indhold

Skærm; Strømledning; VGA-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti og drivere); Installationsvejledning

Bestillingsinformation

1CA81AA#ABY: 190781124122

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke
egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de
pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i
dette dokument. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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