Záznamový list

Obrazovka HP 27w

Elegantný, ohromujúci a
seriózny
Tento displej IPS vďaka
rozlíšeniu Full HD a takmer
bezokrajovému dizajnu
prináša perfektnú kombináciu
formy a funkčnosti za nižšiu
cenu, než by ste čakali.
Jednoducho pripojte svoj
notebook alebo stolový
počítač a vychutnajte si svoj
obľúbený obsah na veľkej
obrazovke.
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Elegantný vzhľad. Pútavý obraz.
● Doprajte svojmu pracovnému stolu takýto tenký, elegantný nový prírastok. Dizajn mikro-edge
takmer zrušil okraje na troch stranách, preto poskytuje väčší obraz na menšom mieste – je
perfektný pre konfigurácie s viacerými displejmi.
Brilantná kvalita z každého uhla
● Sledujte a vychutnávajte si svoj obsah v nádhernom rozlíšení Full HD1 z ktoréhokoľvek uhla. Táto
obrazovka IPS s uhlopriečkou 27" zabezpečí 178° zorné uhly, čím rozširuje možnosti zábavy.
Moderné spôsoby pripojenia
● Využite všetky výhody obrazovky Full HD. Tento displej vďaka portom VGA a HDMI umožňuje
bezproblémové pripojenie vášho laptopu alebo stolového počítača.
●

●

1

Sieťový napájací kábel 1,9 m; Napájací adaptér 1,0 m; Kábel HDMI 1,8 m; Disk CD (obsahuje
používateľskú príručku, záruku a ovládače), v Severnej Amerike sa disk CD nedodáva; Stručný
inštalačný leták; Tlačená záruka (podľa krajiny)
Napájací kábel 1,9 m, napájací adaptér 1,0 m, disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a
ovládače), stručný inštalačný leták, kábel HDMI 1,8 m (s vybranými modelmi a vo vybraných
oblastiach)

Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.

Záznamový list

Obrazovka HP 27w

Veľkosť obrazovky

27"

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Typ obrazovky

systém IPS

Veľkosť pixelu

0,274 mm

Obnovovací čas odozvy

5 ms (sivá – sivá)

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

1 000:1 statický; 10 mil :1 dynamický

Signál vstupu videa

1 port VGA; 1 port HDMI (s podporou HDCP)

Rozlíšenie

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

Až do 80 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania (vertikálnu) do 60 Hz
Charakteristika displeja

Antireflexný povrch; Prepínanie v rovine; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; Antistatický

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na použitie bezpečnostného zámku (zámok sa predáva samostatne)

Uhol otočenia obrazovky

Sklon: -5 až +25°

Environmentálne parametre

podsvietenie LED bez obsahu ortuti; sklo displeja bez obsahu arzénu; nízky obsah halogenidov

Zdroj napájania a požiadavky na napájanie

Vstupné napätie: 100 – 240 V str., 50 – 60 Hz; Spotreba energie: Maximálne 45 W, typicky 40 W; Pohotovostný režim: 0,5 W

Energetická efektivita

Trieda energetickej účinnosti: A+; Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky: 27"; Spotreba energie v zapnutom režime: 23 W; Ročná spotreba energie: 34 kWh; Pohotovostný
režim: 0,5 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,3 W; Rozlíšenie obrazovky: FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Možnosti ovládania displeja

Ponuka; Plus („+“); Mínus („–“); OK; Informácie; Napájanie; Jas; Kontrast; Ovládanie farieb; Ovládanie vstupu; Ovládanie obrazu; Nastavenie napájania; Spravovanie; Jazyk;
KONIEC

Rozmery (š x h x v)

61,19 x 23,73 x 44 cm (so stojanom); 61,19 x 5,19 x 36,66 cm (bez stojana)

Certifikáty a povolenia

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; Energy Star; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307; TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM; Ukrajina; Maroko; WEEE; KCC; MEPS (Vietnam); MEPS
(Austrália); PSB

Farba produktu

Čierny Onyx

Záruka

2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu

Krajina pôvodu

Čína

Obsah balenia

Sieťový napájací kábel (1,9 m); Kábel HDMI (1,8 m); Disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače)

Informácie o objednávaní

1JJ98AA#ABB: 190781457961; 1JJ98AA#A2N: 190781458043; 1JJ98AA#ABT: 190781458005; 1JJ98AA#ABU: 190781457978; 1JJ98AA#ABV: 190781458029;
1JJ98AA#ABY: 190781457992; 1JJ98AA#ACQ: 190781458012; 1JJ98AA#UUG: 190781458036; 1JJ98AA#UUZ: 190781457985
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