Datablad

HP 27o Display 68,58 cm (27 tum)

Fantastisk bild. Otroligt
prisvärd.
Njut av den fantastiska
kvalitet du har letat efter till
ett häpnadsväckande bra pris
för den här full HD-skärmen
på 27 tum. En utmärkt skärm
med enkel anslutning som tar
din digitala underhållning till
en ny nivå.
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Levande upplevelse
● Med en full HD-skärm1 på 27 tum får du all din underhållning i livfulla färger och med klar skärpa.
Innehållet får en ny fantastisk detaljnivå.
Anslut med lätthet
● Med VGA- och HDMI-portar ansluter du enkelt dina enheter utan adaptrar.
Bättre flyt. Smidigare spel.
● Inga fler spel, videor och filmer som hackar. Med blixtsnabb svarstid på 1 ms, svarar varje pixel med
en häpnadsväckande hastighet, vilket ger en smidig och hackfri upplevelse.2
Funktioner
● I snabba spel är det viktigt hur snabbt pixlarna kan ändras när bilden uppdateras. Med en svarstid på
1 ms blir spelandet smidigt, tydligt och du slipper suddiga rörelser.
● Var beredd på förstklassiga och skarpa bilder med oförglömlig kvalitet med denna fantastiska full
HD-skärm.
● Fantastisk skärpa med kontrastförhållandet 12 000 000:1 för djupare svärta, ljusare högdagrar och
klarare färger.
● Justera skärmen så att den passar dig med en lutning på 5° framåt eller 23° bakåt.

Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.
Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan vara högre eller lägre. Resultaten kan variera beroende på kvaliteten på
originalet (bild/foto/video) och beroende på skillnaden mellan föregående bildskärmsinställningarna jämfört med HPs Enhance +-läge.
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Datablad

HP 27o Display 68,58 cm (27 tum)

Bildskärmsstorlek

68,58 cm (27")

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Bildskärmstyp

TN m LED-belysning

Pixelstorlek

0,311 mm

Svarstid för uppdatering

1 ms grått till grått

Ljusstyrka

300 cd/m²

Bildkvot

1000:1 statiskt; 12M:1 dynamiskt

Videoinsignal

1 VGA; 1 HDMI (med stöd för HDCP)

Upplösning

FHD (1920 x 1080 vid 60 Hz)

Visningsfrekvens vid skanning (horisontell) Upp till 80 kHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

Upp till 60 Hz

Skärmegenskaper

Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug and play; Kan programmeras av användaren; Antistatisk

Fysiska säkerhetsfunktioner

Redo för säkerhetslåsning (lås säljs separat)

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: -5 till +15 °

Specifikationer för omgivning

Arsenikfritt bildskärmsglas; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning

Nätenhet och strömförsörjning

Ingångsspänning: 100–240 V AC vid 50–60 Hz; Strömförbrukning: 27 W maximalt, 22 W normalt; Vänteläge: 0,5 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklass: A+; Synlig skärm (diagonalt): 68,58 cm (27"); Skärmupplösning: FHD (1920 x 1080 vid 60 Hz)

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Ljusstyrka; Kontrast; Färgkontroll; Inmatningskontroll; Bildkontroll; Strömkontroll; Menykontroll; Administration; Språk; Information; Avsluta; OK; Plus (”+”); Minus (”-”)

Yttermått (b x d x h)

63,24 x 21,63 x 46,44 cm (med stativ); 63,24 x 5,05 x 38,58 cm (utan stativ)

Vikt

5,13 kg (med stativ); 4,64 kg (utan stativ)

Certifieringar och överensstämmelser

CB; CE; KC; KCC; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; cTUVus; CCC; CEL; CECP; SEPA; PSB; ISC; VCCI; FCC; ICES; BSMI; MEPS i Vietnam; MEPS i Australien och Nya Zeeland; WEEE;
Microsoft WHQL-certifiering (Windows 10); SmartWay Transport Partnership – endast Nordamerika

Produktens färg

Svart

Förpackningens innehåll

Bildskärm; Strömkabel; VGA-kabel; CD (med användarhandbok, garanti och drivrutiner); Snabbinstallationsanvisningar

Beställningsinfo

1CA81AA#ABB: 190781124092

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande. Specifika funktioner kan skilja sig mellan olika modeller. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga
garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
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