Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP 27o 68,58 cm (27'')

Εντυπωσιακή προβολή.
Εκπληκτικά προσιτή τιμή.
Απολαύστε τις ζωντανές
εικόνες που αναζητούσατε σε
τιμή που θα σας ενθουσιάσει,
με την οθόνη 27 ιντσών με
ανάλυση Full HD . Η
εξαιρετική οθόνη και η
εύκολη συνδεσιμότητα θα
απογειώσουν την εμπειρία
σας.
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Ζωντανή εμπειρία
● Η οθόνη 27 ιντσών με ανάλυση Full HD1 προσφέρει στην ψυχαγωγία σας ζωντανά χρώματα και
υψηλή ευκρίνεια. Δώστε στο περιεχόμενό σας ένα υπέροχο επίπεδο λεπτομέρειας.
Συνδεθείτε εύκολα
● Συνδέστε εύκολα τις συσκευές σας, χωρίς προσαρμογείς, με τις θύρες VGA και HDMI.
Καλύτερη δράση. Ομαλότερη εμπειρία παιχνιδιού.
● Ξεχάστε τις διακοπές παιχνιδιών, βίντεο και ταινιών. Με τον εντυπωσιακά γρήγορο χρόνο
απόκρισης 1 ms, κάθε πίξελ ανταποκρίνεται με εντυπωσιακό ρυθμό, για μια ομαλή και
απρόσκοπτη εμπειρία.2
Χαρακτηριστικά
● Η ταχύτητα αντίδρασης των pixel σε εναλλασσόμενα καρέ είναι κρίσιμης σημασίας στα παιχνίδια
με γρήγορο ρυθμό, επομένως ο χρόνος απόκρισης 1 ms διασφαλίζει ομαλή ροή, ευκρίνεια και
απουσία θαμπάδας, ακόμα και τις γεμάτες με δράση στιγμές.
● Προετοιμαστείτε για εντυπωσιακά γραφικά και ευκρινείς εικόνες με την ασυναγώνιστη ποιότητα
αυτής της εκπληκτικής οθόνης FHD.
● Εντυπωσιακή καθαρότητα, χάρη στο δυναμικό λόγο αντίθεσης 12.000.000:1 για πιο έντονα μαύρα,
πιο φωτεινά λευκά και πιο ζωντανά χρώματα.
● Προσαρμόστε την οθόνη στις προτιμήσεις σας, ρυθμίζοντας την κλίση έως 5° μπροστά ή 23° πίσω.

Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη. Τα
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την ποιότητα της αρχικής εικόνας/φωτογραφίας/βίντεο και τη διαφορά ανάμεσα στις προηγούμενες ρυθμίσεις της οθόνης και στη νέα λειτουργία HP Enhance+.
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Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP 27o 68,58 cm (27'')

Μέγεθος οθόνης

68,58 cm (27")

Λόγος διαστάσεων

16:9

Τύπος οθόνης

TN με οπισθοφωτισμό LED

Βήμα εικονοστοιχείου

0,311 mm

Χρόνος απόκρισης ανανέωσης

1 ms από γκρι σε γκρι

Φωτεινότητα

300 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατικός; 12.000.000:1 δυναμικός

Σήμα εισόδου βίντεο

1 VGA, 1 HDMI (με υποστήριξη HDCP)

Ανάλυση

FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια)

Έως 80 kHz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη)

Έως 60 Hz

Χαρακτηριστικά οθόνης

Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από τον χρήστη; Αντιστατική

Λειτουργίες ασφάλειας υλικού

Υποστηρίζει κλειδαριά ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά)

Γωνία οθόνης

Κλίση: -5 έως +15°

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο

Τροφοδοσία και απαιτήσεις ισχύος

Τάση εισόδου: 100-240 VAC στα 50-60 Hz; Κατανάλωση ρεύματος: 27 W μέγιστη, 22 W τυπική; Κατάσταση αναμονής: 0,5 W

Αποδοτικότητα ενέργειας

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A+; Διαγώνιος ορατής οθόνης: 68,58 cm (27"); Ανάλυση οθόνης: FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης

Φωτεινότητα; Αντίθεση; Έλεγχος χρωμάτων; Έλεγχος εισόδου; Έλεγχος εικόνας; Έλεγχος ισχύος; Έλεγχος μενού; Διαχείριση; Γλώσσα; Πληροφορίες; Έξοδος; OK; Συν
("+"); Μείον ("-")

Διαστάσεις (π x β x υ)

63,24 x 21,63 x 46,44 cm (με βάση); 63,24 x 5,05 x 38,58 cm (χωρίς βάση)

Βάρος

5,13 kg (με βάση); 4,64 kg (χωρίς βάση)

Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις

CB; CE; KC; KCC; TUV-S; ISO 9241-307, EAC; cTUVus; CCC; CEL; CECP; SEPA; PSB; ISC; VCCI; FCC; ICES; BSMI; MEPS για Βιετνάμ; MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία; WEEE;
Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 10); SmartWay Transport Partnership – μόνο ΒΑ

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Περιεχόμενο συσκευασίας

Οθόνη; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο VGA; CD (με οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης); Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης

Πληροφορίες παραγγελίας

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

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους
κατόχους τους.
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