Спецификация

Извит дисплей HP 27х

Напълно се потапяте. И
трудно излизате.
Потопете се във всеки
момент. От неангажиращи
игри до поточно предаване
на любимото Ви
съдържание, този дисплей
ще плени сетивата Ви. С
точни цветове и по-остра
извивка за подобрена
картина той вдъхновява
едно потапящо изживяване
на забавлението за цялата
стая – всичко това за
по-малко, отколкото си
представяте.

По-остра извивка. Нова перспектива.
● Можете да се наслаждавате по изцяло нов начин на съдържанието си, оградено от една още
по-остра извивка. С извивка 1800R и микро дизайн на ръбовете този дисплей добавя нова
перспектива към любимите Ви снимки и видеоклипове.
Плавен геймплей
● Технологията Freesync™ на AMD със скорост на обновяване 144Hz елиминира насичането на
дисплея, забавянето при въвеждане и накъсването на екрана за по-потапящо поточно
предаване и по-плавен геймплей.1
Нов спектър на изразяване
● Насладете се на по-наситено черно и по-ярко бяло с превъзходен контраст на цветовете и
повече от 99% sRGB2 за невероятна точност на цветовете – всичко това в FHD.3
Функции
● С допълнителното приближаване на страните извитият дисплей осигурява невероятно
реалистично изживяване и още по-голямо зрително поле.
● На практика без рамка около дисплея, изключително широките зрителни ъгли осигуряват
безпроблемни конфигурации с няколко монитора.
● Насладете се на гладка игра, по-ярки обекти и по-изчистени детайли с дисплей за игри, който
обновява кадрите 144 пъти в секунда – над два пъти повече от скоростта на обновяване на
стандартните дисплеи.
● С широк зрителен ъгъл от 178° и по-добри нива на черното VA панелите придават на
любимото ви съдържание превъзходно контрастно съотнотшение за цветове, които изпъкват.

FreeSync е технология на AMD, която се използва при FHD дисплеи и е предназначена да елиминира насичането и/или накъсването при игри и възпроизвеждане на видео, като заключва честотата на
опресняване на дисплея към кадровата честота на графичната карта. Необходими са монитор, графична карта AMD Radeon™ и/или допълнителен процесор, съвместим с AMD A-Series, с адаптивно
синхронизиране (Adaptive-Sync) чрез DisplayPort™. Необходим е AMD Catalyst™ 15.2 Beta (или по-нова версия). Адаптивната честота на опресняване варира според дисплея.
2 Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или
по-ниска.
3 Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (Full HD) за преглед на Full HD изображения.
4 Стойката за монтиране или комплекта за монтиране на стена VESA се продават отделно.
1

Спецификация

Извит дисплей HP 27х

Размер на дисплея

68,58 см (27")

Съотношение

16:9

Тип на дисплея

VA с LED подсветка

Гъстота на пикселите

0,311 мм

Време на реакция при обновяване

5 мсек от сиво до сиво

Яркост

300 cd/m²

Коефициент на контраста

3000:1 статичен; 10 000 000:1 динамичен

Входен видеосигнал

1 HDMI; DisplayPort™ 1.2

Разделителна способност

FHD (1920 x 1080 @ 120 Hz)

Честота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)

DisplayPort: До 170 kHz; HDMI: До 140 kHz

Честота на сканиране на дисплея
(вертикална)

DisplayPort: До 144 Hz; HDMI: До 120 Hz

Характеристики на дисплея

Избор на език; LED подсветка; Контроли за управление от екрана; Plug and Play; Потребителско програмиране; Антистатично покритие; Сертифициран като AMD
FreeSync™

Функции за физическа защита

Подготовка за заключване (заключващият механизъм се продава отделно)

Ъгъл на местене на дисплея

Наклон: От -5 до +25°

Свързване

1 аудио изход

Данни за околната среда

LED подсветка без живак; Стъкло на дисплея без арсен; Ниско съдържание на халогени

Захранване и изисквания към
захранването

Входящо напрежение: 100 – 240 V AC при 50 – 60 Hz; Консумирана мощност: Максимум 47 W, обичайно 39 W; В режим на готовност: 0,5 W

Енергийна ефективност

Клас енергийна ефективност: B; Диагонал на видимия екран: 68,58 см (27"); Разделителна способност на екрана: FHD (1920 x 1080 @ 120 Hz)

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Меню; Плюс („+“); Минус („-“); OK; Информация; Захранване; Яркост; Контраст; Управление на цветовете; Управление на входящия сигнал; Управление на
картината; Управление; Език; Изход

Размери (ш x д x в)

61,33 x 17,92 x 43,85 cm (със стойка); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (без стойка)

Тегло

5,2 кг (със стойка); 5 кг (без стойка)

Сертификати и съвместимост

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Тайван); ISO9241-307; Мексико CoC; cTUVus; EAC; RCM; Украйна; Мароко; WEEE; KCC; Microsoft WHQL
сертифициране Win-10, Win-8, Win-7; SmartWay Transport Partnership – само за Северна Америка

Цвят на продукта

Наситено черно

Гаранция

Защитен със стандартната едногодишна ограничена гаранция на HP

Съдържание на кутията

Захранващ кабел за променлив ток; HDMI кабел; Компактдиск (вкл. Ръководство за потребителя, гаранция, драйвери)

Информация за поръчки

1AT01AA#ABB: 191628516582; 1AT01AA#A2N: 191628521425; 1AT01AA#ABT: 191628521388; 1AT01AA#ABU: 191628521357; 1AT01AA#ABV: 191628521401;
1AT01AA#ABY: 191628521371; 1AT01AA#ACQ: 191628521395; 1AT01AA#UUG: 191628521418; 1AT01AA#UUZ: 191628521364

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без предизвестие. Единствените гаранции за
продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието
на настоящия документ. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
Септември 2017

