Adatlap

HP 27o 68,58 cm-es (27 hüvelykes) kijelző

Igazán lenyűgöző látvány,
rendkívül kedvező áron.
A 27 hüvelyk képátlójú Full HD
kijelzővel lenyűgöző áron
élvezheti a régóta keresett,
ragyogó minőséget.
Rendkívüli képernyőjével és
sokoldalú csatlakozási
lehetőségeivel a szórakozás
új szintjét nyújtja.
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Ragyogó élmény
● A 27 hüvelyk képátlójú Full HD kijelzővel1 ragyogóan élénk színekkel és kristálytiszta
megjelenítéssel élvezheti a szórakoztató tartalmakat. Tartalmait minden korábbinál nagyobb
részletességgel tekintheti meg.
Egyszerű csatlakoztatás
● A VGA- és HDMI-portokkal egyszerűen, adapterek nélkül csatlakoztathatja eszközeit.
Magával ragadóbb élmény. Zavartalan játék.
● Nincsenek többé akadozó játékok, videók és filmek. A villámgyors, 1 ezredmásodperces
válaszidőnek köszönhetően minden képpont lenyűgöző sebességgel reagál a sima,
akadozásmentes megjelenítésért.2
Jellemzők
● A képpontok képkockaváltásra adott válaszideje kulcsfontosságú a gyors játékokhoz, és az 1
ezredmásodperces válaszidő gondoskodik arról, hogy még a legakciódúsabb pillanatok is
folyamatosak, kristálytiszták és elmosódástól mentesek legyenek.
● Lélegzetelállító látványt és éles képeket élvezhet a kiváló minőséget biztosító, lenyűgöző FHD
kijelzőn.
● A lenyűgöző képtisztaságot a 12 000 000:1 dinamikus kontrasztarány biztosítja, amely mélyebb
feketéket, ragyogóbb fehéreket és élesebb színeket eredményez.
● Az 5°-kal előre- és 23°-kal hátradönthető képernyőt személyes igényeihez igazíthatja.
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Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.
működési jellemző a HP alkatrészgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet. Az eredmények eltérőek lehetnek az eredeti kép/fénykép/videó
megtekintési minőségétől, illetve a monitor korábbi beállításai és az új HP Enhance + mód közötti különbségtől függően.
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HP 27o 68,58 cm-es (27 hüvelykes) kijelző

Képernyőméret

68,58 cm (27")

Oldalarány

16:9

Képernyő típusa

TN LED-háttérvilágítással

Képponttávolság

0,311 mm

Frissítési válaszidő

1 ezredmásodperc szürkéről szürkére

Fényerő

300 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 12M:1 dinamikus

Videobemeneti jel

1 VGA; 1 HDMI (HDCP-támogatással)

Felbontás

FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

Legfeljebb 80 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 60 Hz

Megjelenítési jellemzők

Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Antisztatikus

Fizikai biztonsági funkciók

Biztonsági zár fogadására alkalmas (a zár külön vásárolható meg)

Képernyő mozgatási szöge

Döntés: -5 és +15° között

Környezeti specifikációk

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás

Áramellátás és annak előírásai

Bemeneti feszültség: 100–240 V váltóáram 50–60 Hz mellett; Energiafogyasztás: 27 W (maximális), 22 W (jellemző); Készenléti üzemmód: 0,5 W

Energiahatékonyság

Energiahatékonysági osztály: A+; Látható képátlója: 68,58 cm (27"); Képernyőfelbontás: FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Fényerő; Kontraszt; Színvezérlés; Bemeneti vezérlés; Képvezérlés; Teljesítményvezérlés; Menüvezérlés; Kezelés; Nyelv; Információk; Kilépés; OK; Plusz („+”); Mínusz („-”)

Méretek (sz x mé x ma)

63,24 x 21,63 x 46,44 cm (állvánnyal); 63,24 x 5,05 x 38,58 cm (állvány nélkül)

Súly

5,13 kg (állvánnyal); 4,64 kg (állvány nélkül)

Tanúsítványok és megfelelőségi információ CB; CE; KC; KCC; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; cTUVus; CCC; CEL; CECP; SEPA; PSB; ISC; VCCI; FCC; ICES; BSMI; MEPS – Vietnam; MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; WEEE; Microsoft
WHQL-tanúsítvány (Windows 10); SmartWay Transport Partnership – csak Észak-Amerika
Termékszín

Fekete

A csomag tartalma

Monitor; Váltóáramú tápkábel; VGA-kábel; CD (a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat tartalmazza); Gyors üzembehelyezési útmutató

Rendelési tudnivalók

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

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az
egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia
érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési
hibákért és hiányosságokért. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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