Karta produktu

Ekran HP 27o o przekątnej 68,58 cm (27″)

Niesamowity obraz.
Wyjątkowa
ekonomiczność.
Ciesz się wyjątkową jakością
w zaskakująco niskiej cenie –
to wszystko oferuje nasz
monitor Full HD o przekątnej
27″ . Dzięki doskonałemu
ekranowi i możliwości
łatwego podłączenia do
innych urządzeń poznasz
zupełnie nową jakość
rozrywki.
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Doświadcz realistycznie żywych kolorów
● Ekran Full HD o przekątnej 27″1 zapewnia żywe kolory i wyraźny obraz niezależnie od wyświetlanej
treści. Przygotuj się na wyświetlanie zawartości o niespotykanym poziomie szczegółów.
Łatwe połączenie
● Dzięki portom VGA i HDMI możesz łatwo podłączyć swoje urządzenia bez konieczności używania
przejściówek.
Większa dynamika. Płynniejsze działanie gier.
● Koniec z zawieszaniem się obrazu w grach, nagraniach i filmach. Dzięki błyskawicznemu czasowi
reakcji na poziomie 1 ms każdy z pikseli reaguje momentalnie, zapewniając wyjątkową płynność bez
zacinania się obrazu2.
Funkcje
● Szybkość reakcji pikseli na zmieniające się klatki ma ogromne znaczenie podczas szybkiego tempa
gry, a czas reakcji na poziomie 1 ms sprawia, że nawet najbardziej dynamiczna rozgrywka jest
płynna, wyraźna i pozbawiona rozmyć obrazu.
● Przygotuj się na wyraźny obraz o doskonałej jakości zapewnianej przez ten niesamowity ekran FHD.
● Współczynnik kontrastu dynamicznego 12M:1 zapewnia doskonałą jakość obrazu o głębszej czerni,
jaśniejszej bieli i wyrazistszych barwach.
● Możesz dopasować ekran do swoich preferencji, pochylając go o 5° w przód lub o 23° w tył.

Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.
Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność może się różnić. Wyniki mogą się
różnić w zależności od jakości oryginalnego obrazu/zdjęcia/filmu i różnicy pomiędzy poprzednimi ustawieniami monitora w porównaniu z trybem HP Enhance +.
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Karta produktu

Ekran HP 27o o przekątnej 68,58 cm (27″)

Wielkość wyświetlacza

68,58 cm (27")

Współczynnik kształtu

16:9

Typ wyświetlacza

TN z podświetleniem LED

Wielkość piksela

0,311 mm

Czas odświeżania

1 ms (od szarości do szarości)

Jasność

300 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 12M:1 dynamiczny

Wejściowy sygnał wideo

1 port VGA; 1 złącze HDMI (z obsługą HDCP)

Rozdzielczość

FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)

Maks. 80 kHz

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)

Maks. 60 Hz

Funkcje wyświetlacza

Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Powłoka antystatyczna

Zabezpieczenia fizyczne

Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokada jest sprzedawana oddzielnie)

Zakres przechyłu wyświetlacza

Nachylenie: od -5 do +15°

Parametry środowiskowe

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci

Zasilacz i wymagania zasilania

Napięcie wejściowe: 100–240 V AC przy 50–60 Hz; Pobór mocy: maks. 27 W, w typowych warunkach 22 W; Tryb gotowości: 0,5 W

Sprawność energetyczna

Klasa sprawności energetycznej: A+; Przekątna widocznego ekranu: 68,58 cm (27"); Rozdzielczość ekranu: FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Opcje kontroli ekranu przez użytkownika

Jasność; Kontrast; Ustawienia kolorów; Ustawienia sygnału wejściowego; Ustawienia obrazu; Ustawienia zasilania; Ustawienia menu; Zarządzanie; Język; Informacje;
Wyjście; OK; Plus („+”); Minus („-”)

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

63,24 × 21,63 × 46,44 cm (z podstawą); 63,24 × 5,05 × 38,58 cm (bez podstawy)

Waga

5,13 kg (z podstawą); 4,64 kg (bez podstawy)

Certyfikaty i normy

CB; CE; KC; KCC; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; cTUVus; CCC; CEL; CECP; SEPA; PSB; ISC; VCCI; FCC; ICES; BSMI; MEPS – Wietnam; MEPS – Australia i Nowa Zelandia; WEEE;
Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 10); SmartWay Transport Partnership – tylko Ameryka Północna

Kolor produktu

Czarny

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)

Zawartość opakowania

Monitor; Przewód zasilania pr. zm.; Przewód VGA; Płyta CD (zawiera instrukcję obsługi, gwarancję, sterowniki); Arkusz szybkiej instalacji

Informacje o zamawianiu

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

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za
błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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