Dataark

Buet HP 27x-skærm

Du bliver helt opslugt. Kan
ikke slippe det igen.
Du kan roligt lade dig opsluge.
Fra hyggelige spiløjeblikke til
streaming af dit foretrukne
indhold – denne skærm
udfordrer alle dine sanser.
Med nøjagtige farver og en
skarpere kurve, der giver et
forbedret billede, får du en
fantastisk
underholdningsoplevelse – alt
sammen til en lavere pris, end
du kunne forestille dig.

Skarpere kurve. Nyt perspektiv.
● Du kan opleve dit indhold på en helt ny måde ved hjælp af den buede skærm. Med den buede form
1800R) og et design næsten uden kanter får du et helt nyt perspektiv på dine foretrukne billeder og
videoer.
Flydende gameplay
● AMD FreeSync™-teknologien med en opdateringshastighed på 144 Hz forhindrer hakkende
skærmbilleder, inputforsinkelse og overlappende billeder og giver mere virkelighedstro streaming og
et mere flydende gameplay.1
Nye måder at udtrykke sig på
● Du vil opleve dybere sort og lysere hvid med fantastisk god farvekontrast og mere end 99 % sRGB2,
der giver utrolig farvenøjagtighed – alt sammen i FHD.3
Funktioner
● Den buede skærm gør, at siderne kommer endnu tættere på, hvilket giver en utrolig realistisk
visningsoplevelse og et mere omfattende synsfelt.
● Der er næsten ingen kant omkring skærmen, så du får ultrabred visning og kan nyde et samlet
billede på flere skærme.
● Du får jævnere spil, skarpere objekter og renere detaljer med en gamingskærm, hvor billederne
opdateres 144 gange i sekundet – over dobbelt så hurtigt som på almindelige skærme.
● Med en bred synsvinkel på 178 grader og mere fyldig sort forbedrer VA-paneler dit foretrukne
indhold med et fantastisk godt kontrastforhold og farver, der stråler.

FreeSync er en AMD-teknologi, der er aktiveret på FHD-skærme og er designet til at forhindre hakken og/eller overlappende billeder i spil og videoer ved at låse skærmens opdateringshastighed til grafikkortets
billedhastighed. Kræver skærm, AMD Radeon™-grafikkort og/eller AMD A-Series-APU, der er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive-Sync. Kræver AMD Catalyst™ 15.2 Beta (eller nyere). Adaptive
opdateringshastigheder varierer, afhængigt af skærmen.
2 Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
3 Der kræves Full HD-indhold (FHD), før du kan se billeder i FHD.
4Monteringsudstyr til monteringsarm eller vægmontering fra VESA sælges separat.
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Skærmstørrelse

68,58 cm (27")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

VA med LED-bagbelysning

Pixel pitch

0,311 mm

Opdateringstid

5 ms grå til grå

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

3.000:1 statisk; 10 mio.:1 dynamisk

Videoindgangssignal

1 HDMI; DisplayPort™ 1.2

Opløsning

FHD (1920 x 1080 @ 120 Hz)

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

DisplayPort: Op til 170 kHz; HDMI: Op til 140 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

DisplayPort: Op til 144 Hz; HDMI: Op til 120 Hz

Skærmegenskaber

Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren; Antistatisk; AMD FreeSync™-certificeret

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Sikkerhedslås klar til installation (lås anskaffes separat)

Skærmflytningsvinkel

Hældning: -5 til +25°

Tilslutning

1 lydudgang

Miljøspecifikationer

Kviksølvfri lysdiodebagbelysning; Arsenikfrit skærmglas; Lavhalogenholdig

Strømforsyning og energikrav

Indgangsspænding: 100 til 240 V AC ved 50 til 60 Hz; Strømforbrug: Maks. 47 W, typisk 39 W; Standbytilstand: 0,5 W

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: B; Synlig skærm målt diagonalt: 68,58 cm (27"); Skærmopløsning: FHD (1920 x 1080 @ 120 Hz)

Skærm - brugerindstillinger

Menu; Plus ("+"); Minus ("-"); OK; Oplysninger; Tænd/sluk-knap; Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Indgangsstyring; Billedstyring; Styring; Sprog; Afslut

Mål (b x d x h)

61,33 x 17,92 x 43,85 cm (med fod); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (uden fod)

Vægt

5,2 kg (med fod); 5 kg (uden fod)

Certificeringer og overholdelser

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwan BSMI; ISO9241-307; Mexico CoC; cTUVus; EAC; RCM; Ukraine; Marokko; WEEE; KCC; Microsoft WHQL-certificering
Windows 10, Windows 8, Windows 7; SmartWay Transport Partnership – kun Nordamerika

Produktfarve

Sort

Garanti

Beskyttet af HP's begrænsede standardgaranti på 1 år

Indhold

Netledning; HDMI-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti og drivere)

Bestillingsinformation

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. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
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