Veri sayfası

HP 27o 68.58cm (27") Ekran

Mükemmel görüntü.
İnanılmaz uygun fiyat.
Bu 27 inç diyagonal Full HD
ekranla aradığınız canlı
kalitenin keyfini sizi memnun
edecek bir fiyata çıkarın.
Olağanüstü bir ekran ve kolay
bağlantı olanağı sunarak
eğlence deneyiminizi bir üst
düzeye taşır.
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Capcanlı bir deneyim
● 27 inç diyagonal Full HD ekran1 tüm eğlencenizi canlı renkler ve keskin netlikte sunar. Tüm
içeriğinizin mükemmel bir ayrıntı düzeyine erişmesine hazır olun.
Kolayca bağlanın
● VGA ve HDMI bağlantı noktaları sayesinde adaptöre gerek olmadan cihazlarınıza kolayca bağlanın.
Daha iyi aksiyon. Daha akıcı oyunlar.
● Takılan oyun, video ve filmlerle vedalaşın. Işık hızındaki 1 ms'lik yanıt süresi sayesinde her piksel
olağanüstü hızda yanıt vererek takılmayan pürüzsüz bir deneyim sunar.2
Özellikler
● Piksellerinizin değişen karelere ne kadar hızlı yanıt verebildiği hızlı oyun oynayabilmek için çok
önemlidir ve 1ms yanıt süresi aksiyon dolu anların akıcı, net olmasını ve görüntülerin takılmamasını
sağlar.
● Bu etkileyici FHD ekranın sunduğu unutulmaz görüntü kalitesi sayesinde mükemmel görsellere ve
net görüntülere hazır olun.
● Daha koyu siyahlar, daha parlak beyazlar ve daha canlı renkler sunan 12M:1 Dinamik Kontrast Oranı
olağanüstü bir netlik sağlar.
● 5° ileri veya 23° geri eğimle, ekranınızı kişisel tercihinize göre ayarlayın.

Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gereklidir.
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir. Sonuçlar orijinal resmin/fotoğrafın/videonun kalitesi ve
daha önceki monitör ayarları ile HP Enhance + modu arasındaki farka göre değişiklik gösterebilir.
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Ekran boyutu

68,58 cm (27")

En boy oranı

16:9

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı TN

Piksel

0,311 mm

Yenileme yanıt süresi

1 ms gri-gri

Parklaklık

300 g/m²

Kontrast oranı

1000:1 statik; 12M:1 dinamik

Video giriş sinyali

1 VGA; 1 HDMI (HDCP desteği ile)

Çözünürlük

FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)

80 kHz'ye kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)

60 Hz'ye kadar

Ekran özellikleri

Dil seçimi; LED Arkadan Aydınlatma; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Antistatik

Fiziksel güvenlik özellikleri

Güvenlik kilidi özellikli (kilit ayrı olarak satılır)

Ekran hareket açısı

Eğim Açısı: -5 - +15°

Çevre şartnameleri

Arsenik içermeyen ekran camı; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları

Güç Kaynağı ve Güç Gereksinimleri

Giriş voltajı: 50-60 Hz'de 100-240 VAC; Güç tüketimi: 27 W maksimum, 22 W tipik; Bekleme modu: 0,5W

Enerji verimliliği

Enerji verimlilik sınıfı: A+; Görünür ekran diyagonal: 68,58 cm (27"); Ekran çözünürlüğü: FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Parlaklık; Kontrast; Renk Denetimi; Giriş Denetimi; Görüntü Denetimi; Güç Denetimi; Menü Denetimi; Yönetim; Dil; Bilgi; Çıkış; Tamam; Artı ("+"); Eksi ("-")

Boyutları (e x d x y)

63,24 x 21,63 x 46,44 cm (ayaklı); 63,24 x 5,05 x 38,58 cm (ayaksız)

Ağırlık

5,13 kg (ayaklı); 4,64 kg (ayaksız)

Sertifikalar ve uyumluluklar

CB; CE; KC; KCC; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; cTUVus; CCC; CEL; CECP; SEPA; PSB; ISC; VCCI; FCC; ICES; BSMI; Vietnam MEPS; Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; AEEE; Microsoft
WHQL Sertifikası (Windows 10); SmartWay Transport Partnership - Yalnızca Kuzey Amerika

Ürün rengi

Siyah

Garanti

Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Kutunun İçindekiler

Monitör; AC güç kablosu; VGA kablosu; CD (kullanım kılavuzu, garanti, sürücüler içerir); Hızlı Kurulum Posteri

Sipariş bilgileri

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
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