גיליון נתונים

צג  HP 27oבגודל  68.58ס"מ ) 27אינץ'(
תצוגה מדהימה .משתלם
להפליא.

באפשרותך ליהנות מהאיכות
מלאת החיים שחיפשת במחיר
שישמח אותך עם תצוגת Full
 HDבגודל  27אינץ' באלכסון .
כשהוא מצויד במסך נפלא
וקישוריות קלה ,הוא ייקח את
חוויית הבידור שלך רמה אחת
מעלה.
1

חוויה מלאת חיים
● מסך  Full HDבגודל  27אינץ' באלכסון 1מספק את כל אפשרויות הבידור שלך עם צבעים מלאי חיים
ובהירות חדה .התכונן להעניק לכל התוכן שלך רמת פירוט נפלאה.
התחבר בקלות
●

עם יציאות  VGAו ,HDMI-חבר בקלות את ההתקנים שלך ללא צורך במתאמים.

פעולה טובה יותר .משחקים חלקים יותר.
●
היפרד לשלום ממשחקים ,סרטוני וידאו וסרטים שנקטעים .עם זמן תגובה מסחרר של  1אלפיות
השניה ,כל פיקסל מגיב בקצב מדהים ומתקבלת חוויה חלקה ונטולת הפרעות2.
מאפיינים
● מהירות התגובה של הפיקסלים שלך לתמונות המתחלפות היא חיונית עבור משחקים מהירים ,וזמן
תגובה של  1אלפיות שנייה מבטיח שאפילו הרגעים העמוסים בפעולה יהיו טבעיים ,חדים וללא
טשטוש הנגרם מתנועה.
●
היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג
מדהים זה באיכות .FHD
●
יחס ניגודיות דינמי של  12M:1מספק בהירות מדהימה לקבלת גוני שחור עמוקים יותר ,גוני לבן
בוהקים יותר וצבעים חדים יותר.
●
התאם את המסך לפי העדפתך האישית בעזרת הטיה לפנים של  5°או הטיה לאחור של .23°

 1להצגת תמונות  FHDנדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה ).(FHD
] [2כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה .התוצאות עשויות להשתנות בהתאם לאיכות
התמונה/הצילום/הווידאו המקוריים ובהתאם להבדל בין הגדרות הצג הקודמות בהשוואה למצב .HP Enhance +
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צג  HP 27oבגודל  68.58ס"מ ) 27אינץ'(

גודל תצוגה

 68.58ס"מ )"(27

יחס רוחב-גובה

16:9

סוג תצוגה

 TNעם תאורת  LEDאחורית

Pixel pitch

 0.311מ"מ

זמן תגובה לרענון

 1אלפיות השנייה  -אפור לאפור

בהירות

300 cd/m²

יחס ניגודיות

 1000:1סטטי;  12M:1דינמי

אות כניסת וידאו

יציאת  ;VGAיציאת ) HDMIעם תמיכת (HDCP

רזולוציה

 1,920 x 1,080) FHDב -60הרץ(

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 80 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  60הרץ

מאפייני תצוגה

בחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; אנטי-סטטי;

מאפייני אבטחה פיזיים

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה )המנעול נמכר בנפרד(

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -5° :עד +15°

מפרטים סביבתיים

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית

דרישות ספק והספק

מתח כניסה VAC -240100 :ב -6050-הרץ; צריכת חשמל 27 :ואט לכל היותר 22 ,ואט אופייני; מצב המתנה 0.5 :ואט

חיסכון באנרגיה

רמת חיסכון באנרגיה ;A+ :גודל אלכסוני נראה לעין 68.58 :ס"מ )" ;(27רזולוציית מסך 1,920 x 1,080) FHD :ב -60הרץ(

אפשרויות בקרת משתמש במסך

בהירות; ניגודיות; בקרת צבע; בקרת הזנה; בקרת תמונה; בקרת מתח; בקרת תפריט; ניהול; שפה; מידע; יציאה; אישור; סימן פלוס )" ;("+סימן מינוס )(-

ממדים )ר  xע  xג(

 46.44 x 21.63 x 63.24ס"מ )עם מעמד(;  38.58 x 5.05 x 63.24ס"מ )ללא מעמד(

משקל

 5.13ק"ג )עם מעמד(;  4.64ק"ג )ללא מעמד(

אישורים ותאימות

 PSB; ISC; VCCI; FCC; ICES; BSMI; MEPS ;EAC; cTUVus; CCC; CEL; CECP; SEPA ;ISO 9241-307 ;KCC; TUV-S ;CB; CE; KCוייטנאם; MEPS
אוסטרליה  -ניו זילנד;  ;WEEEאישור  - Windows 10); SmartWay Transport Partnership) Microsoft WHQLצפון אמריקה בלבד

צבע מוצר

שחור

אחריות

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(

תכולת אריזה

צג; כבל מתח  ;ACכבל  ;VGAתקליטור )כולל מדריך למשתמש ,כתב אחריות ,מנהלי התקן(; פוסטר להתקנה מהירה

מידע להזמנה

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
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