Datasheet

HP 27o 27-inch (68,58-cm) scherm

Fenomenale weergave.
Verrassend betaalbaar.
Geniet van de briljante
kwaliteit die je zocht voor een
verrassende prijs, die dit
27-inch Full HD-scherm nog
aantrekkelijker maakt. Met
een groot scherm en
eenvoudige
aansluitmogelijkheden biedt
het een nog betere
entertainmentervaring.
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Opwindende ervaring
● Het 27-inch Full HD-scherm1 toont al jouw entertainment scherp en helder in levendige kleuren.
Geniet van een uiterst gedetailleerde weergave van al jouw content.
Eenvoudig aan te sluiten
● Sluit gemakkelijk en zonder adapters apparaten aan op de VGA- en HDMI-poorten.
Meer actie. Moeiteloos gamen.
● Nooit meer haperende games, video's en films. Met de razendsnelle responstijd van 1 ms reageert
elke pixel verbazingwekkend snel, voor een heldere weergave zonder schokken.2
Kenmerken
● Om razendsnel te kunnen gamen, moeten de pixels bij elke framewisseling snel reageren. De
responstijd van 1 ms zorgt ook op de heftigste momenten voor vloeiende, haarscherpe acties
zonder bewegingsonscherpte.
● Dit schitterende FHD-scherm heeft een onvergetelijke kwaliteit, die zorgt voor een briljante
weergave en scherpe beelden.
● Een 12M:1 dynamische contrastratio zorgt voor een grote helderheid met dieper zwart, helderder
wit en vollere kleuren.
● Zet het verstelbare scherm 5° voorover of 23° achterover, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur.

Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van de
oorspronkelijke afbeelding, foto of video en het verschil tussen de eerdere monitorinstellingen en de HP Enhance+ modus.
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Datasheet

HP 27o 27-inch (68,58-cm) scherm

Schermformaat

68,58 cm (27 inch)

Aspectratio

16:9

Type scherm

TN m/LED-backlight

Pixelgrootte

0,311 mm

Refresh responstijd

1 ms grijs naar grijs

Helderheid

300 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 12M:1 dynamisch

Video-ingangssignaal

1 VGA; 1 HDMI (met HDCP-ondersteuning)

Resolutie

FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Scanfrequentie scherm (horizontaal)

Tot 80 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)

Tot 60 Hz

Schermkenmerken

Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Programmeerbaar door gebruiker; Antistatisch

Fysieke beveiligingskenmerken

Geschikt voor veiligheidsslot (slot wordt apart verkocht)

Scherminstelhoek

Kantelen: -5 tot +15°

Omgevingsspecificaties

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm

Voeding en voedingseisen

Ingangsspanning: 100 tot 240 V bij 50 tot 60 Hz; Stroomverbruik: Max 27 watt, gem 22 watt; Standbymodus: 0,5 watt

Energiezuinigheid

Energiezuinigheidsklasse: A+; Schermgebied, diagonaal: 68,58 cm (27 inch); Schermresolutie: FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Gebruikersinstellingen van het scherm

Helderheid; Contrast; Kleurinstelling; Ingangssignaal; Scherminstellingen; Voedingsinstelling; Menu-instelling; Beheer; Taal; Informatie; Afsluiten; OK; Plus (+); Min ("-")

Afmetingen (b x d x h)

63,24 x 21,63 x 46,44 cm (met voet); 63,24 x 5,05 x 38,58 cm (zonder voet)

Gewicht

5,13 kg (met voet); 4,64 kg (zonder voet)

Certificeringen en compatibiliteit

CB; CE; KC; KCC; TÜV-S; ISO 9241-307; EAC; cTUVus; CCC; CEL; CECP; SEPA; PSB; ISC; VCCI; FCC; ICES; BSMI; Vietnam MEPS; Australië-Nieuw Zeeland MEPS; WEEE; Microsoft
WHQL-certificering (Windows 10); SmartWay Transport Partnership, alleen NA

Productkleur

Zwart

Garantie

Drie jaar op onderdelen en reparatie-arbeid (bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing)

Inbegrepen hardware en software

Monitor; Netsnoer; VGA-kabel; Cd (met handleiding, garantie, drivers); Quick Setup poster

Bestelinfo

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

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk
voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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