Adatlap

HP 27x ívelt kijelző

Magával ragadó élmény
jutányos áron
Feledkezzen bele a pillanatba.
Akár videojátékokkal játszik,
akár kedvenc tartalmait
tekinti meg online, ez a kijelző
magával ragadja érzékeit. A
pontos színek és az élesebb ív
nyújtotta javított képminőség
révén az egész szobában
lenyűgöző élményt biztosít a
szórakozás terén – mindezt
kevesebbért, mint gondolná.

Élesebb ív. Új távlatok.
● A még élesebb ívnek köszönhetően merőben új módon tapasztalhatja meg a tartalmakat. Az 1800R
görbületű kijelző és a hajszálvékony keret új távlatokat nyit kedvenc fényképei és videói
megtekintése terén.
Zökkenőmentes játékélmény
● A 144 Hz-es frissítési gyakorisággal rendelkező AMD FreeSync™ technológia megakadályozza a
képernyő akadozását, a bemeneti késleltetést és a képernyő szaggatását a még lebilincselőbb
adatfolyam-továbbítás és a zökkenőmentesebb játékélmény érdekében.1
A kifejezés új színei
● Mélyebb feketék és ragyogóbb fehérek a kiváló színkontrasztnak és a 99%-nál is nagyobb
sRGB-nek2 köszönhetően az elképesztő színhűség érdekében – mindez FHD minőségben.3
Jellemzők
● Az ívelt kijelző szélei még közelebb kerültek egymáshoz, így hihetetlenül valósághű vizuális élményt
és még nagyobb látóteret biztosítanak.
● Mivel a képernyőnek jóformán nincs külön kerete, a rendkívül széles betekintési szög
megszakításmentes többmonitoros használatot tesz lehetővé.
● Akadozásmentes játék, élesebb vonalak és tisztább részletek – ez a játékra tervezett kijelző
másodpercenként 144-szer frissíti a képet, vagyis kétszer akkora gyakorisággal, mint a normál
kijelzők.
● A széles, 178°-os betekintési szöggel és jobb feketeszinttel rendelkező VA-panelek kiváló
kontrasztarányukkal életre keltik a színeket, ezáltal élvezhetőbbé teszik kedvenc tartalmait.

A FreeSync az FHD kijelzőkön elérhető AMD technológia, amely a grafikus kártya képkockasebességéhez igazítja a kijelző frissítési gyakoriságát, így megakadályozza a játékok vagy videók akadozását és/vagy
szakadozását. A DisplayPort™ Adaptive-Sync technológiával kompatibilis monitor, AMD Radeon™ grafikus kártya és/vagy AMD A-Series APU szükséges. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (vagy újabb) szükséges. Az adaptív
frissítési gyakoriság kijelzőnként eltér.
2 Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
3A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.
4A VESA tartókar, illetve fali tartószerkezet külön vásárolható meg.
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HP 27x ívelt kijelző

Képernyőméret

68,58 cm (27")

Oldalarány

16:9

Képernyő típusa

VA LED-es háttérvilágítással

Képponttávolság

0,311 mm

Frissítési válaszidő

5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Fényerő

300 cd/m²

Kontrasztarány

3000:1 statikus; 10M:1 dinamikus

Videobemeneti jel

1 HDMI; DisplayPort™ 1.2

Felbontás

FHD (1920 x 1080, 120 Hz-en)

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

DisplayPort: Legfeljebb 170 kHz; HDMI: Legfeljebb 140 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

DisplayPort: Legfeljebb 144 Hz; HDMI: Legfeljebb 120 Hz

Megjelenítési jellemzők

Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Antisztatikus; AMD FreeSync™-tanúsítvány

Fizikai biztonsági funkciók

Biztonsági zár fogadására alkalmas (a zár külön vásárolható meg)

Képernyő mozgatási szöge

Döntés: -5 és +25° között

Csatlakoztathatóság

1 hangkimenet

Környezeti specifikációk

Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú

Áramellátás és annak előírásai

Bemeneti feszültség: 100–240 V váltóáram 50–60 Hz mellett; Energiafogyasztás: 47 W (maximális), 39 W (jellemző); Készenléti üzemmód: 0,5 W

Energiahatékonyság

Energiahatékonysági osztály: B; Látható képátlója: 68,58 cm (27"); Képernyőfelbontás: FHD (1920 x 1080, 120 Hz-en)

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Menü; Plusz („+”); Mínusz („–”); OK; Információk; Bekapcsolás; Fényerő; Kontraszt; Színvezérlés; Bemeneti vezérlés; Képvezérlés; Kezelés; Nyelv; Kilépés

Méretek (sz x mé x ma)

61,33 x 17,92 x 43,85 cm (állvánnyal); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (állvány nélkül)

Súly

5,2 kg (állvánnyal); 5 kg (állvány nélkül)

Tanúsítványok és megfelelőségi információ CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; Tajvan – BSMI; ISO9241-307; Mexikó (CoC); cTUVus; EAC; RCM; Ukrajna; Marokkó; WEEE; KCC; Microsoft WHQL-tanúsítvány
Windows 10, Windows 8 és Windows 7 rendszerekhez; SmartWay Transport Partnership – csak Észak-Amerika
Termékszín

Jack Black

Jótállás

A védelmet a HP normál 1 éves korlátozott jótállása biztosítja

A csomag tartalma

Váltóáramú tápkábel; HDMI-kábel; CD (a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat tartalmazza)
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