Veri sayfası

HP 27x Kavisli Ekran

Sizi kendine çeker. Sizi
geride bırakmaz.
Kendinizi her anın büyüsünde
kaybedin. İster oyun oynayın
ister sevdiğiniz içeriklerin
akışını yapın, bu ekran tüm
duyularınıza hitap eder. Daha
iyi görüntüler sunan doğru
renkler ve daha keskin kavisi
sayesinde tahmin ettiğinizden
çok daha uygun fiyata odadaki
herkesin sürükleyici bir
eğlence deneyimi yaşamasını
sağlar.

Daha keskin bir kavis. Yeni bir perspektif.
● Daha da keskin kavisiyle sizi sarmalayarak içeriklerinizi yepyeni bir şekilde görmenize olanak tanır.
1800R kavise ve mikro kenarlı tasarıma sahip bu ekran en sevdiğiniz fotoğraf ve videolara başka bir
perspektiften bakmanızı sağlar.
Pürüzsüz Oyun Deneyimi
● 144 Hz yenileme hızı sunan AMD Freesync™ Teknolojisi ekrandaki takılmaları, girişteki gecikmeleri ve
ekrandaki yırtılmaları önleyerek daha sürükleyici bir akış ve daha pürüzsüz bir oyun deneyimi sunar.1
Yeni bir ifade tarzı
● Üstün renk kontrastı ve inanılmaz renk doğruluğu sağlayan %99'un üzerindeki sRGB2 ile tamamen
FHD çözünürlükte daha derin siyahlar ve daha parlak beyazların keyfini çıkarın.3
Özellikler
● Ekranın kenarlarını daha da yakınlaştıran bu kavisli ekran, çok gerçekçi bir görüntüleme deneyimi ve
daha geniş bir görüntüleme açısı sunar.
● Neredeyse ekran çevreleyen bir çerçeve olmadığı için çok geniş açılı görüntüleme deneyimi çoklu
monitör kullanımının yerini alır.
● Kareleri standart ekranlara göre iki kat yenileme hızıyla saniyede 144 kez yenileyen bir oyun
ekranıyla pürüzsüz oyun deneyimi, keskin nesneler ve daha net ayrıntılar elde edin.
● 178° geniş görüntüleme açısı ve daha iyi siyah düzeyleri sunan VA panelleri, öne çıkan renkler için
üstün zıtlık oranı sayesinde en sevdiğiniz içerikleri daha da güzelleştirir.

FreeSync, FHD ekranlar üzerinde etkinleştirilen ve ekranın yenileme hızını, grafik kartının kare hızına kilitleyerek oyunlarda ve videolarda takılma ve/veya yırtılmaları ortadan kaldırmak için tasarlanan bir AMD
teknolojisidir. Monitör, AMD Radeon™ Grafik Kartı ve/veya AMD A Serisi APU uyumlu ve DisplayPort™ Uyarlamalı Eşitleme gereklidir. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (veya yenisi) gereklidir. Uyarlanabilir yenileme hızları ekrana
göre değişiklik gösterir.
2 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
3 Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntü için FHD içerik gerekir.
4 VESA montaj kolu veya duvar montaj düzeneği ayrı satılır.
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Ekran boyutu

68,58 cm (27")

En boy oranı

16:9

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı VA

Piksel

0,311 mm

Yenileme yanıt süresi

5 ms gri-gri

Parklaklık

300 g/m²

Kontrast oranı

3000:1 statik; 10M:1 dinamik

Video giriş sinyali

1 HDMI; DisplayPort™ 1.2

Çözünürlük

FHD (120 Hz'de 1920 x 1080)

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)

DisplayPort: 170 kHz'e kadar; HDMI: 140 kHz'e kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)

DisplayPort: 144 Hz'e kadar; HDMI: 120 Hz'e kadar

Ekran özellikleri

Dil seçimi; LED Arkadan Aydınlatma; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Antistatik; AMD FreeSync™ sertifikalı

Fiziksel güvenlik özellikleri

Güvenlik kilidi özellikli (kilit ayrı olarak satılır)

Ekran hareket açısı

Eğim: -5 - +25°

Bağlanabilirlik

1 Ses çıkışı

Çevre şartnameleri

Cıva içermeyen LED arkadan aydınlatma; Arsenik İçermeyen Ekran Camı; Düşük Halojen

Güç Kaynağı ve Güç Gereksinimleri

Giriş voltajı: 50-60 Hz'de 100-240 VAC; Güç tüketimi: 47W maksimum, 39W tipik; Bekleme modu: 0,5W

Enerji verimliliği

Enerji verimlilik sınıfı: B; Görünür ekran diyagonal: 68,58 cm (27"); Ekran çözünürlüğü: FHD (120 Hz'de 1920 x 1080)

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Menü; Artı ("+"); Eksi ("-"); Tamam; Bilgi; Güç; Parlaklık; Kontrast; Renk Denetimi; Giriş Denetimi; Görüntü Denetimi; Yönetim; Dil; Çıkış

Boyutları (e x d x y)

61,33 x 17,92 x 43,85 cm (ayaklı); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (ayaksız)

Ağırlık

5,2 kg (ayaklı); 5 kg (ayaksız)

Sertifikalar ve uyumluluklar

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; Tayvan BSMI; ISO9241-307; Meksika CoC; cTUVus; EAC; RCM; Ukrayna; Fas; AEEE; KCC; WHQL Sertifikası Windows 10,
Windows 8, Windows 7; SmartWay Transport Partnership - yalnızca Kuzey Amerika

Ürün rengi

Jack Black

Garanti

Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Kutunun İçindekiler

AC güç kablosu; HDMI kablosu; CD (kullanım kılavuzu, garanti, sürücüler içerir)

Sipariş bilgileri

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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