Specifikace

Prohnutý monitor HP 27x

Vtáhne vás do děje a
nepustí zpět.
Nechte se pohltit v každém
okamžiku. Od běžného hraní
po streamování oblíbeného
digitálního obsahu – tento
monitor uchvátí vaše smysly.
S přesným zobrazením barev
a ostřejším prohnutím pro
lepší podání obrazu si můžete
být jisti, že se celá místnost
promění na centrum
podmanivé zábavy – a za
méně, než byste čekali.

Ostřejší prohnutí obrazovky. Nová perspektiva.
● Obrazovka s ostřejším prohnutím vás doslova obklopí a promítne vám obsah zcela novým
způsobem. Tento monitor se zakřivením 1800R a minimálními rámečky zobrazí vaše oblíbené
obrázky a videa v novém pojetí.
Plynulé hraní her
● Technologie AMD Freesync™ s obnovovací frekvencí 144 Hz eliminuje zasekávání, prodlevy a trhání
obrazu pro poutavější streamování obsahu a plynulejší hraní her.1
Nový rozsah vyjádření
● Dopřejte si hlubší podání odstínů černé a jasnější podání bílé s vynikajícím barevným kontrastem a
vyšší než 99% přesností barev gamutu sRGB2, jejichž výsledkem je neuvěřitelně přesné zobrazení
barev – navíc v rozlišení Full HD.3
Funkce
● Přiblížením bočních stran blíže k očím poskytuje prohnutý monitor neuvěřitelně realistický obraz a
mnohem přirozenější zorné pole.
● Provedení prakticky bez rámečku a velmi široké pozorovací úhly umožňují bezchybné uspořádání s
několika dalšími monitory.
● Dopřejte si plynulé hraní her, ostřejší zobrazení objektů a předmětů a čistější podání detailů s herním
monitorem, který má obnovovací frekvenci 144krát za sekundu – dvakrát vyšší než u standardních
monitorů.
● S velkými pozorovacími úhly 178° a lepším podáním černé barvy na panelech VA vynikne váš
oblíbený obsah v podobě vynikajícího kontrastního poměru v barvách, které vás chytí.

FreeSync je technologie AMD dostupná u monitorů s rozlišením FHD, která byla navržena pro potlačení zasekávání a trhání obrazu při hraní her a prohlížení videí, čehož je dosaženo vzájemným sladěním obnovovací
frekvence mezi monitorem a grafickou kartou. Je vyžadován monitor, grafická karta AMD Radeon™ anebo procesor AMD APU řady A s podporou technologie DisplayPort™ Adaptive-Sync. Je vyžadován AMD Catalyst™
15.2 Beta (nebo novější). Adaptivní obnovovací frekvence se u jednotlivých monitorů liší.
2 Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
3 K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (FHD).
4 Montážní rameno nebo nástěnný držák VESA se prodávají samostatně.
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Specifikace

Prohnutý monitor HP 27x

Velikost monitoru

68,58 cm (27")

Poměr stran

16:9

Typ monitoru

VA s LED podsvícením

Rozteč pixelů

0,311 mm

Doba odezvy

5 ms (šedá – šedá)

Jas

300 cd/m²

Kontrastní poměr

3 000 : 1 statický; 10 000 000 : 1 dynamický

Signál videovstupu

1 port HDMI; DisplayPort™ 1.2

Rozlišení

FHD (1 920 x 1 080 při 120 Hz)

Zobrazit interval prověřování
(horizontálně)

DisplayPort: Až 170 kHz; HDMI: Až 140 kHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)

DisplayPort: Až 144 Hz; HDMI: Až 120 Hz

Funkce displeje

Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Antistatická úprava; Certifikace AMD FreeSync™

Funkce mechanického zabezpečení

Připraveno pro bezpečnostní zámek (zámek se prodává samostatně)

Nastavitelný úhel monitoru

Náklon: -5 až 25°

Možnosti připojení

1 zvukový výstup

Parametry prostředí

Podsvícení LED bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzénu; Nízký obsah halogenů

Napájení a požadavky na napájení

Vstupní napětí: 100–240 V AC při 50–60 Hz; Spotřeba energie: max. 47 W, typická 39 W; Pohotovostní režim: 0,5 W

Účinnost napájení

Třída energetické účinnosti: B; Viditelná úhlopříčka obrazovky: 68,58 cm (27"); Rozlišení obrazovky: FHD (1 920 x 1 080 při 120 Hz)

Zobrazit možnosti ovládání uživatelem

Nabídka; Plus („+“); Mínus („-“); OK; Informace; Napájení; Jas; Kontrast; Ovládání barev; Ovládání vstupů; Ovládání obrazu; Správa; Jazyk; Konec

Rozměry (š x h x v)

61,33 x 17,92 x 43,85 cm (s podstavcem); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (bez podstavce)

Hmotnost

5,2 kg (s podstavcem); 5 kg (bez podstavce)

Certifikace a normy

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Tchaj-wan); ISO9241-307; CoC (Mexiko); cTUVus; EAC; RCM; Ukrajina; Maroko; WEEE; KCC; Certifikace Microsoft WHQL
Win-10, Win-8, Win-7; SmartWay Transport Partnership – pouze Severní Amerika

Barva produktu

Jack Black

Záruka

2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Obsah krabice

Napájecí kabel; Kabel HDMI; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače)

Informace o objednávce

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
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