Taulukot

HP 27o 68,58 cm (27") -näyttö

Upeat näkymät.
Hämmästyttävän
edullinen.
Nauti eloisasta laadusta, jota
olet etsinyt järkevään hintaan,
27 tuuman Full HD -näytöllä .
Suuren näytön ja helpon
liitettävyyden avulla se vie
viihdekokemuksesi uudelle
tasolle.
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Eloisa kokemus
● Lävistäjältään 27 tuuman Full HD -näyttö1 tarjoaa kaiken viihteen eloisin värein ja terävin kuvin. Saat
sisältösi upeilla yksityiskohdilla.
Yhdistä helposti.
● Laitteesi on helppo liittää VGA- ja HDMI-portteihin, koska sovittimia ei tarvita.
Parempaa toimintaa. Pelit toimivat sulavammin.
● Sano hyvästit nykiville peleille, videoille ja elokuville. Salamannopealla 1 ms:n vasteajalla jokainen
pikseli vastaa hämmästyttävällä nopeudella tuottaen hyvän ja laadukkaan käyttökokemuksen.2
Ominaisuudet
● Kuvapisteiden reagointinopeus vaihtuviin kuviin on äärimmäisen tärkeää nopeatempoisissa peleissä,
ja 1 ms:n vasteaika varmistaa, että toiminnantäyteiset hetket näkyvät sulavan terävinä ilman
liike-epäterävyyttä.
● Näet upean teräviä kuvia tämän Full HD-näytön unohtumattoman kuvanlaadun ansiosta.
● Dynaamisella kontrastisuhteella 12M:1 tuotetuissa erittäin terävissä kuvissa musta näyttää entistä
syvemmältä, valkoinen kirkkaammalta ja värit terävämmiltä.
● Voit säätää näytön kulman mieltymystesi mukaan 5 astetta eteenpäin tai 23 astetta taaksepäin.

Täysteräväpiirtokuvien katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia (FHD).
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi. Tulokset voivat vaihdella riippuen alkuperäisen kuvan/valokuvan tai
videon laadusta tai aikaisemmista näyttöasetuksista, joita verrataan HP:n Enhance+-tilaan.
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Taulukot

HP 27o 68,58 cm (27") -näyttö

Näytön koko

68,6 cm (27 tuumaa)

Kuvasuhde

16:9

Näyttötyyppi

TN, LED-taustavalo

Kuvapisteväli

0,311 mm

Virkistyksen vasteaika

1 ms (harmaasta harmaaseen)

Kirkkaus

300 cd/m²

Kontrastisuhde

Staattinen 1000:1; dynaaminen 12M:1

Videosisääntulosignaali

VGA-portti; HDMI-portti (HDCP-tuki)

Tarkkuus

FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Näytä tarkistustaajuus (vaakasuuntaisesti) Enintään 80 kHz
Näytä tarkistustaajuus (pystysuuntaisesti) Enintään 60 Hz
Näytön ominaisuudet

Kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa; antistaattinen

Fyysiset turvaominaisuudet

Turvalukkovalmius (lukko on hankittava erikseen)

Näytön kääntökulma

Kallistus: -5 – 15°

Ympäristötiedot

arseeniton näytön lasi; elohopeattomat näytön taustavalot

Virtalähde ja tehovaatimukset

Tulojännite: 100–240 V 50–60 Hz:n taajuudella; virrankulutus: enintään 27 W, normaali 22 W; valmiustila: 0,5 W

Energiatehokkuus

Energiatehokkuusluokka: A+; Näkyvän näytön lävistäjä: 68,6 cm (27 tuumaa); Näytön tarkkuus: FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Näytön säätömahdollisuudet

Kirkkaus; kontrasti; värin hallinta; Input Control; kuvan hallinta; virran hallinta; valikon hallinta; hallinta; kieli; tietoja; sulje; OK; plus (+); miinus (-)

Mitat (lev. x syv. x kork.)

63,24 × 21,63 × 46,44 cm (jalustan kanssa); 63,24 × 5,05 × 38,58 cm (ilman jalustaa)

Paino

5,13 kg (jalustan kanssa); 4,64 kg (ilman jalustaa)

Sertifioinnit ja yhteensopivuudet

CB; CE; KC; KCC; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; cTUVus; CCC; CEL; CECP; SEPA; PSB; ISC; VCCI; FCC; ICES; BSMI; MEPS (Vietnam); MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); WEEE;
Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 10); SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka)

Tuotteen väri

Musta

Pakkauksen sisältö

Näyttö; virtajohto; VGA-kaapeli; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); pika-asennusohje

Tilaustiedot

1CA81AA#ABB: 190781124092
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