Dataark

HP 27x buet skjerm

Engasjerer deg. Svikter
deg ikke.
Bli betatt av hvert øyeblikk.
Enten du bare prøver ut et
spill eller direkteavspiller
favorittinnholdet, vil denne
skjermen gripe alle sansene.
Med nøyaktige farger og en
skarpere kurve for bedre bilde
inspirerer den til en
oppslukende
underholdningsopplevelse i
hele rommet – til en lavere
pris enn du tror.

Skarpere kurve. Nytt perspektiv.
● Når du er omgitt av en enda skarpere kurve, kan du oppleve innholdet på en helt ny måte. Med en
kurve på 1800R og mikrokantdesign gir denne skjermen favorittbildene og -videoene dine et helt
nytt perspektiv.
Jevnere spilling
● AMD Freesync™-teknologi med oppdateringsfrekvens på 144 Hz eliminerer hakking, forsinkelse i
innmating og bildebrudd, noe som gir bedre innlevelse ved direkteavspilling og en jevnere
spillopplevelse.1
Nytt uttrykksspektrum
● Få dypere svart og klarere hvitt med strålende fargekontrast og over 99 % sRGB2 for utrolig
fargenøyaktighet – alt i FHD.3
Funksjoner
● Ved å plassere sidene på skjermen enda nærmere, gir den buede skjermen en utrolig realistisk
visningsopplevelse og et enda bredere visingsfelt.
● Med nesten ingen innfatning som går rundt skjermen, får du en ekstra bred visningsopplevelse med
et sømløst oppsett av flere skjermer.
● Opplev jevnere spilling med skarpere objekter og renere detaljer med denne spillskjermen som
oppdaterer bilder 144 ganger i sekundet – over dobbelt så høy frekvens som standardskjermer.
● Med en bred visningsvinkel på 178° og bedre svartnivåer løfter VA-panelene favorittinnholdet ditt
med et supert kontrastforhold for farger som skiller seg ut.

FreeSync er en AMD-teknologi som er aktivert på FHD-skjermer, laget for å eliminere hakking og/eller bildebrudd i spill og videoer ved å låse skjermens oppdateringsfrekvens til bildefrekvensen på grafikkortet. Krever
skjerm, AMD Radeon™-grafikk og/eller AMD A-serien APU som er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive-Sync. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (eller nyere) kreves. Tilpassbare oppdateringsfrekvenser varierer avhengig av
skjermen.
2 Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
3 Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.
4 VESA-monteringsarm eller veggmontering selges separat.
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HP 27x buet skjerm

Skjermstørrelse

68,58 cm (27")

Sideforhold

16:9

Skjermtype

VA m/LED-bakbelysning

Bildepunkt per tomme

0,311 mm

Oppdateringsresponstid

5 ms grå til grå

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 10M:1 dynamisk

Videoinngangssignal

1 HDMI; 1 DisplayPort™ 1.2

Oppløsning

FHD (1920 x 1080 ved 120 Hz)

Skjermskannefrekvens (horisontal)

DisplayPort: Opptil 170 kHz HDMI: Opptil 140 kHz

Skjermskannefrekvens (vertikal)

DisplayPort: Opptil 144 Hz HDMI: Opptil 120 Hz

Skjermfunksjoner

Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Antistatisk; AMD FreeSync™-sertifisert

Fysiske sikkerhetsfunksjoner

Klar for sikkerhetslås (Lås selges separat)

Skjermens bevegelsesvinkel

Vipp: -5 til +25°

Tilkobling

1 lydutgang

Miljøspesifikasjoner

Kvikksølvfri LED-bakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Halogenfattig

Strømforsyning og strømtilførsel

Inngangsstrøm: 100–240 V vs ved 50–60 Hz; Strømforbruk: Maks. 47 W, 39 W typisk; Ventemodus: 0,5 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklasse: B; Synlig skjerm diagonalt: 68,58 cm (27"); Skjermoppløsning: FHD (1920 x 1080 ved 120 Hz)

Skjerm, brukerkontroller

Meny; Pluss (+); Minus (-); OK; Informasjon; Strøm; Lysstyrke; Kontrast; Fargestyring; Inndatakontroll; Bildekontroll; Administrasjon; Språk; Avslutt

Mål (b x d x h)

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

Vekt

5,2 kg (med fot); 5 kg (uten fot)

Sertifiseringer og samsvar

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwan BSMI; ISO9241-307; Mexico CoC; cTUVus; EAC; RCM; Ukraina; Marokko; WEEE; KCC; Microsoft WHQL-sertifisering
Win-10, Win-8, Win-7; SmartWay Transport Partnership – bare NA

Produktfarge

Pianosvart

Garanti

Beskyttet av ett års standard begrenset HP-garanti

Innhold i esken

Strømledning; HDMI-kabel; CD (inkluderer håndbok, garanti, drivere)

Bestillingsinformasjon

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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