Fişă tehnică

Monitor curbat HP 27x

Te atrage. Deci nu stai pe
loc.
Lasă-te absorbit în fiecare
moment. De la jocuri
ocazionale la transmiterea în
flux a conţinutului tău
preferat, acest monitor îți va
încânta cu siguranţă simţurile.
Cu culori precise şi o curbă
mai pronunţată, pentru
imagini îmbunătăţite, acesta
inspiră o experienţă de
divertisment captivantă în
întreaga cameră – la un preţ
mai mic decât ți-ai imagina.

O curbură mai pronunţată. O nouă perspectivă.
● Având în faţă o curbă mai clară, vizualizezi conţinutul într-un mod cu totul nou. Cu o curbură de
1800R şi design cu micro-margini, acest monitor adaugă o nouă perspectivă fotografiilor şi
imaginilor video preferate.
Un mod de joc cursiv
● Tehnologia AMD Freesync™, cu rată de reîmprospătare de 144Hz elimină neclarităţile monitorului,
întârzierile răspunsului şi ruperile de imagine, pentru un streaming mai imersiv şi un joc mai cursiv.1
O nouă paletă de exprimare
● Beneficiezi de nuanţe de negru mai intens şi de alb mai strălucitor, cu un contrast excelent al
culorilor şi peste 99% sRGB2, pentru precizia incredibilă a culorilor - totul în FHD.3
Caracteristici
● Aducând şi mai aproape marginile laterale ale afişajului, ecranul curbat oferă o experienţă de
vizualizare incredibil de realistă şi un câmp vizual mai extins.
● Neavând practic ramă în jurul afişajului, există posibilitatea utilizării mai multor monitoare, pentru o
experienţă de vizualizare pe un spaţiu lărgit.
● Beneficiezi de jocuri cursive, de obiecte mai precise şi detalii mai clare, cu un monitor pentru jocuri
care reîmprospătează cadrele de 144 de ori pe secundă – o rată de reîmprospătare dublă faţă de
monitoarele standard.
● Cu un unghi larg de vizualizare de 178° şi niveluri alb-negru mai bune, panourile VA îți înnobilează
conţinutul preferat cu un raport de contrast excelent al culorilor, care ies în evidenţă.

FreeSync este o tehnologie AMD utilizată la monitoarele FHD, concepută pentru a elimina fluctuaţiile şi/sau întreruperile de imagine din jocuri şi videoclipuri, prin blocarea frecvenţei de reîmprospătare a unui monitor la
frecvenţa cadrelor plăcii grafice. Sunt necesare un monitor, o placă grafică AMD Radeon™ şi/sau o unitate APU AMD A-Series compatibile cu DisplayPort™ Adaptive-Sync. Este necesar AMD Catalyst™ 15.2 Beta (sau mai
nou). Frecvenţele de reîmprospătare adaptive variază în funcţie de monitor.
2 Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa curentă poate varia în plus sau în minus.
3 Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).
4 Braţul de montare VESA sau ansamblul de montare pe perete se vând separat.
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Dimensiune ecran

68,58 cm (27")

Proporţie dimensiuni

16:9

Tip ecran

VA/lumini de fundal LED

Dimensiune pixel

0,311 mm

Durată de răspuns reîmprospătare

5 ms gri la gri

Luminozitate

300 cd/m²

Rată contrast

3000:1 static; 10M:1 dinamic

Semnal de intrare video

1 port HDMI; DisplayPort™ 1.2

Rezoluţie

FHD (1920 x 1080 la 120 Hz)

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

DisplayPort: până la 170 kHz; HDMI: până la 140 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

DisplayPort: până la 144 Hz; HDMI: până la 120 Hz

Caracteristici ecran

selectare limbă; lumini de fundal cu LED-uri; comenzi pe ecran; Plug and play; programabil de către utilizator; antistatic; cu certificare AMD FreeSync™

Facilităţi de securitate fizică

Echipat pentru încuietoare de securitate (se vinde separat)

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: de la -5 la +25°

Conectivitate

1 ieşire audio

Specificaţii de mediu

Iluminare din fundal cu LED-uri, fără mercur; afişaj din sticlă fără arsen; nivel redus halogeni

Sursă şi cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare: 100–240 V c.a. la 50–60 Hz; Consum de energie: 47 W maximum, 39 W obişnuit; Mod standby: 0,5 W

Eficienţă energetică

Clasă de eficienţă energetică: B; Diagonală ecran vizibil: 68,58 cm (27"); Rezoluţie ecran: FHD (1920 x 1080 la 120 Hz)

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

meniu; plus („+”); minus („-”); OK; informaţii; alimentare; luminozitate; contrast; control culori; control intrare; control imagine; gestionare; limbă; ieşire

Dimensiuni (L x A x î)

61,33 x 17,92 x 43,85 cm (cu suport); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (fără suport)

Greutate

5,2 kg (cu suport); 5 kg (fără suport)

Certificări şi conformităţi

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI Taiwan; ISO9241-307; certificat conformitate Mexic; cTUVus; EAC; RCM; Ucraina; Maroc; WEEE; KCC; Certificare
Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7; parteneriat de transport SmartWay – numai NA

Culoarea produsului

Jack Black

Garanţie

Protejat printr-o garanţie limitată standard HP de 1 an

Conţinut cutie

Cablu alimentare c.a.; cablu HDMI; CD (include ghidul utilizatorului, garanţie, drivere)

Informaţii de comandă

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. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca
reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. Toate
celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi.
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