Záznamový list

Obrazovka HP 27o s uhlopriečkou 68,58 cm
(27")
Úžasné sledovanie.
Úžasne cenovo dostupné.
S touto obrazovkou Full HD s
uhlopriečkou 27 palcov si
vychutnajte kvalitu, ktorú ste
hľadali, za cenu, ktorá vás
poteší. Vybavená veľkým
displejom a jednoduchým
pripojením posúva zábavu na
vyššiu úroveň.
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Živý zážitok
● Obrazovka Full HD1 s uhlopriečkou 27 palcov poskytuje veľa zábavy v žiarivých farbách a s ostrým
jasom. Pripravte sa na to, že všetok obsah bude prenesený na vyššiu úroveň detailov.
Pripojte sa jednoducho
● Pomocou portov VGA a HDMI sa jednoducho pripojíte k zariadeniam bez potreby adaptérov.
Lepšia akcia. Plynulejšie hry.
● Rozlúčte sa so zasekávaním hier, videí a filmov. Vďaka bleskurýchlemu času odozvy 2 ms každý
pixel reaguje ohromujúcou rýchlosťou prenosu, čo zabezpečí plynulý, neprerušovaný zážitok.2
Vlastnosti
● Kritickým faktorom pri hrách s rýchlym tempom je rýchlosť reakcie vašich pixlov. Čas odozvy 1 ms
zabezpečí plynulý a čistý obraz bez rozmazaného pohybu aj v tých najakčnejších okamihoch.
● Pripravte sa na dokonalý a ostrý obraz s nezabudnuteľnou kvalitou tohto úchvatného displeja s
rozlíšením FHD.
● Úžasná čistota obrazu má vďaka kontrastnému pomeru 12 000 000 : 1 hlbšiu čiernu, svetlejšiu bielu
a ostrejšie farby.
● Nastavte si sklon obrazovky podľa svojich preferencií o 5° dopredu alebo o 23° dozadu.

Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť vyšší alebo nižší. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od kvality pôvodného obrázka /
fotografie / videa a rozdielu medzi predchádzajúcimi nastaveniami monitoru v porovnaní s HP Enhance + režim.
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Záznamový list

Obrazovka HP 27o s uhlopriečkou 68,58 cm (27")

Veľkosť obrazovky

68,58 cm (27 palcov)

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Typ obrazovky

TN s posvietením LED

Veľkosť pixelu

0,311 mm

Obnovovací čas odozvy

1 ms (sivá – sivá)

Jas

300 cd/m²

Pomer kontrastu

Statický kontrast 1 000 : 1; Dynamický kontrast 12 000 000 : 1

Signál vstupu videa

1 port VGA; 1 port HDMI (s podporou HDCP)

Rozlíšenie

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

Až do 80 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania (vertikálnu) do 60 Hz
Charakteristika displeja

Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; Antistatický

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na použitie bezpečnostného zámku (zámok sa predáva samostatne)

Uhol otočenia obrazovky

Naklonenie: -5 až +15°

Environmentálne parametre

sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti

Zdroj napájania a požiadavky na napájanie

Sieťové napätie: 100 – 240 V~ pri 50 – 60 Hz; Spotreba energie: 27 W (maximálna), 22 W (typická); Pohotovostný režim: 0,5 W

Energetická efektivita

Trieda energetickej účinnosti: A+; Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky: 68,58 cm (27 palcov); Rozlíšenie obrazovky: FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Možnosti ovládania displeja

Jas; Kontrast; Ovládanie farieb; Ovládanie vstupu; Ovládanie obrazu; Ovládanie napájania; Ovládanie ponuky; Spravovanie; Jazyk; Informácie; Ukončiť; OK; Plus (+); Mínus
(–)

Rozmery (š x h x v)

63,24 x 21,63 x 46,44 cm (so stojanom); 63,24 x 5,05 x 38,58 cm (bez stojana)

Hmotnosť

5,13 kg (so stojanom); 4,64 kg (bez stojana)

Certifikáty a povolenia

CB; CE; KC; KCC; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; cTUVus; CCC; CEL; CECP; SEPA; PSB; ISC; VCCI; FCC; ICES; BSMI; MEPS (Vietnam); MEPS (Austrália a Nový Zéland); WEEE;
Certifikácia Microsoft WHQL (Windows 10); SmartWay Transport Partnership (len Severná Amerika)

Farba produktu

Čierna

Záruka

2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu

Obsah balenia

Monitor; Sieťový napájací kábel; Kábel VGA; Disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače); Stručný inštalačný leták

Informácie o objednávaní

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 sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú
záruku. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
jún 2017

