Fişă tehnică

Afişaj HP 27o de 68,58 cm (27")

O vizualizare uimitoare.
Uimitor de accesibil.
Bucură-te de calitatea
vibrantă pe care ai căutat-o, la
un preţ care te va încânta, cu
acest afişaj Full HD cu
diagonală de 27 de inch
Echipat cu un ecran excelent şi
conectivitate simplă, acesta va
duce experienţa de
divertisment la nivelul
următor.
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Experienţă vibrantă
● Ecranul Full HD1 cu diagonală de 27 de inchi oferă tot divertismentul în culori vii, cu claritate
superioară. Pregătește-te să vezi tot conţinutul la un nivel superior de detaliere.
Conectare simplă
● Cu ajutorul porturilor VGA şi HDMI, te conectezi simplu la dispozitive, nefiind necesare adaptoare.
Acţiune mai bună. Jocuri mai cursive.
● Spuneţi adio jocurilor, videoclipurilor şi filmelor cu întreruperi. Cu timpul de răspuns extrem de rapid
de 1 ms, fiecare pixel răspunde cu o viteză uluitoare, pentru o experienţă cursivă, fără neclarităţi.2
Caracteristici
● Viteza de reacţie a pixelilor la schimbarea cadrelor este critică pentru jocuri cu ritm intens, iar timpul
de răspuns de 1 ms asigură fluiditatea, precizia şi claritatea mişcării chiar şi în momentele cele mai
pline de acţiune.
● Fii pregătit pentru imaginile strălucitoare şi clare, de calitate impresionantă, ale acestui afişaj FHD
uimitor.
● Claritatea uimitoare este asigurată de un raport de contrast dinamic de 12M:1, pentru negru mai
intens, alb mai strălucitor şi culori mai clare.
● Reglezi ecranul în funcţie de preferinţele personale, cu o înclinare de 5° în faţă sau 23° în spate.

Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).
Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa reală poate varia în plus sau în minus. Rezultatele pot varia, în funcţie de calitatea
imaginii/fotografiei/videoclipului original şi diferenţa dintre setările anterioare ale monitorului în comparaţie cu modul HP Enhance+.
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Fişă tehnică

Afişaj HP 27o de 68,58 cm (27")

Dimensiune ecran

68,58 cm (27")

Proporţie dimensiuni

16:9

Tip ecran

TN cu lumini de fundal cu LED

Dimensiune pixel

0,311 mm

Durată de răspuns reîmprospătare

1 ms gri la gri

Luminozitate

300 cd/m²

Rată contrast

1000:1 static; 12M:1 dinamic

Semnal de intrare video

1 VGA; 1 HDMI (cu suport HDCP)

Rezoluţie

FHD (1920 x 1080 la 60 Hz)

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 80 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 60 Hz

Caracteristici ecran

Selectare limbă; lumini de fundal cu LED-uri; comenzi pe ecran; plug and play; programabil de către utilizator; antistatic

Facilităţi de securitate fizică

Echipat pentru încuietoare de securitate (se vinde separat)

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: -5 – +15°

Specificaţii de mediu

Afişaj din sticlă fără arsen; lumini de fundal fără mercur;

Sursă şi cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare: 100–240 V c.a. la 50–60 Hz; consum de energie: 27 W maximum, 22 W obişnuit; mod standby: 0,5 W

Eficienţă energetică

Clasă de eficienţă energetică: A+; Diagonală ecran vizibil: 68,58 cm (27"); Rezoluţie ecran: FHD (1920 x 1080 la 60 Hz)

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

Luminozitate; contrast; control culori; control intrare; control imagine; control alimentare; control meniu; gestionare; limbă; informaţii; ieşire; OK; plus („+”); minus („-”)

Dimensiuni (L x A x î)

63,24 x 21,63 x 46,44 cm (cu suport); 63,24 x 5,05 x 38,58 cm (fără suport)

Greutate

5,13 kg (cu suport); 4,64 kg (fără suport)

Certificări şi conformităţi

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-Noua Zeelandă; WEEE; certificare
Microsoft WHQL (Windows 10); parteneriat de transport SmartWay – numai AN

Culoarea produsului

Negru

Conţinut cutie

Monitor; cablu alimentare c.a.; cablu VGA; CD (include ghidul utilizatorului, garanţie, drivere); Poster de configurare rapidă

Informaţii de comandă

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

Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în acest document se pot modifica fără
înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de
garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi
răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă. Toate celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor
respectivi.
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