Taulukot

Kaareva HP 27x -näyttö

Tempaa sinut mukaasi.

Uppoudu täysillä jokaiseen
hetkeen. Tämä näyttö
valloittaa sinut aina, oli kyse
sitten satunnaisesta
pelaamisesta tai
suosikkisisältösi
suoratoistosta. Tarkat värit ja
parempi kaarevuus saavat
kuvan näkymään paremmin.
Tempaa kaikki huoneessa
olijat mukaansa viihteen
maailmaan edullisemmin kuin
luulitkaan.

Parempi kaarevuus, uusi näkökulma
● Koe sisältösi aivan uudella tavalla entistä paremman kaarevuuden ympäröimänä.
1800R-kaarevuuden ja mikroreunaisen muotoilun ansiosta katselet suosikkikuviasi ja -videoitasi
täysin uudesta näkökulmasta.
Tasainen peli
● AMD Freesync™ -tekniikka, jossa on 144 Hz:n virkistystaajuus, poistaa näytön pätkimiset,
syöttöviiveet ja katkot taaten näin mukaansatempaavamman suoratoiston ja tasaisemman pelin.1
Uudenlaista ilmaisua
● Koe syvemmät mustat ja kirkkaammat valkoiset uskomattoman värikontrastin ja yli 99 %:n sRGB:n2
ansiosta: uskomaton väritarkkuus täysteräväpiirtona.3
Ominaisuudet
● Kaarevan näytön reunat ovat lähempänä toisiaan, joten se tuottaa uskomattoman todentuntuisen
katselukokemuksen ja laajemman katselukentän.
● Näyttöä ympäröivä kehys on häviävän kapea, joten erittäin leveät katselunäkymät mahdollistavat
saumattoman usean näytön kokoonpanon.
● Pelit toimivat sulavammin, ja näet kohteet terävämmin sekä esineet ja yksityiskohdat selkeämmin,
kun pelaamiseen tarkoitettu näyttö virkistetään 144 kertaa sekunnissa – yli kaksi kertaa useammin
kuin tavalliset näytöt.
● VA-paneeleissa on laaja 178 asteen katselukulma ja paremmat mustan tasot, jotka takaavat
suosikkisisällöllesi upean kontrastisuhteen ja säihkyvät värit.

FreeSync on AMD:n kehittämä tekniikka, jota käytetään Full HD-näytöissä ja joka on suunniteltu vähentämään pätkimistä ja/tai katkoja peleissä ja videoissa lukitsemalla näytön virkistystaajuus näytönohjaimen
kuvataajuuteen. Näyttö, AMD Radeon™ -näytönohjain ja/tai AMD A-Series APU -suoritin, joka on yhteensopiva DisplayPort™ Adaptive-Sync -tekniikan kanssa, vaaditaan. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (tai sitä uudempi versio)
vaaditaan. Mukautuva virkistystaajuus vaihtelee näytön mukaan.
2 Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
3 Täysteräväpiirtokuvien katseluun tarvitaan täysteräväpiirtosisältöä (FHD).
4 VESA-varsikiinnitys tai -seinäkiinnitystarvikkeet myydään erikseen.
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Näytön koko

68,6 cm (27 tuumaa)

Kuvasuhde

16:9

Näyttötyyppi

VA-paneelit, LED-taustavalo

Kuvapisteväli

0,311 mm

Virkistyksen vasteaika

5 ms (harmaasta harmaaseen)

Kirkkaus

300 cd/m²

Kontrastisuhde

Staattinen 3000:1; dynaaminen 10M:1

Videosisääntulosignaali

1 HDMI-portti; DisplayPort™ 1.2

Tarkkuus

FHD (1 920 × 1, 080 / 120 Hz)

Näytä tarkistustaajuus (vaakasuuntaisesti) DisplayPort: enintään 170 kHz; HDMI: enintään 140 kHz
Näytä tarkistustaajuus (pystysuuntaisesti) DisplayPort: enintään 144 Hz; HDMI: enintään 120 Hz
Näytön ominaisuudet

Kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa; antistaattinen; AMD FreeSync™ -sertifioitu

Fyysiset turvaominaisuudet

Turvalukkovalmius (lukko on hankittava erikseen)

Näytön kääntökulma

Kallistus: -5–25 °

Liitettävyys

1 äänilähtö

Ympäristötiedot

Elohopeaton LED-taustavalaistus; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen

Virtalähde ja tehovaatimukset

Tulojännite: 100–240 V AC 50–60 Hz:n taajuudella; virrankulutus: enintään 47 W, normaali 39 W; valmiustila: 0,5 W

Energiatehokkuus

Energiatehokkuusluokka: B; Näkyvän näytön lävistäjä: 68,6 cm (27 tuumaa); Näytön tarkkuus: FHD (1 920 × 1, 080 / 120 Hz)

Näytön säätömahdollisuudet

Valikko; plus (+); miinus (-); OK; tietoja; virta; kirkkaus; kontrasti; värin hallinta; tulon ohjaus; kuvan hallinta; hallinta; kieli; Sulje

Mitat (lev. x syv. x kork.)

61,33 × 17,92 × 43,85 cm (jalustan kanssa); 61,33 × 6,99 × 36,37 cm (ilman jalustaa)

Paino

5,2 kg (jalustan kanssa); 5 kg (ilman jalustaa)

Sertifioinnit ja yhteensopivuudet

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Taiwan); ISO9241-307; CoC (Meksiko); cTUVus; EAC; RCM; Ukraina; Marokko; WEEE; KCC; Microsoft WHQL -sertifiointi
Win-10, Win-8, Win-7; SmartWay-kuljetuskumppanuus – vain Pohjois-Amerikka

Tuotteen väri

Jack Black

Takuu

Turvana HP:n 1 vuoden rajoitettu vakiotakuu

Pakkauksen sisältö

Virtajohto; HDMI-kaapeli; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet)

Tilaustiedot
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