Podatkovni list

Zaslon HP 27w

Eleganten, osupljiv in
resnično ugoden
Ta zaslon IPS s polno visoko
ločljivostjo in oblikovanjem
skoraj brez robov zagotavlja
popolno kombinacijo
oblikovanja in funkcionalnosti
po nižji ceni kot si
predstavljate. Preprosto
priključite prenosni ali namizni
računalnik in na velikem
zaslonu uživajte v vsej
priljubljeni vsebini.
1

Eleganten videz, prepričljiva slika
● Na mizo postavite nov tanek in eleganten dodatek. Zaslon, ki je na treh straneh skoraj brez robov,
zagotavlja več zaslonskega prostora v manjšem ohišju, zato je odlična izbira za postavitve z več
zasloni.
Izjemna kakovost s katerega koli kota
● Glejte vsebino v čudoviti polni visoki ločljivosti1 in uživajte s katerega koli kota. Ta zaslon IPS z
diagonalo 27 palcev zagotavlja 178-stopinjske kote gledanja za prostrano izkušnjo zabave.
Sodobna povezljivost
● Preprosto izkoristite vse prednosti zaslona s polno visoko ločljivostjo. Prek priključkov VGA in HDMI
na tem zaslonu je priklop prenosnega ali namiznega računalnika čisto preprost.
●

●
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1,9-metrski napajalni kabel za izmenični tok; napajalnik z enometrskim kablom; 1,8-metrski kabel
HDMI; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike); CD ni na voljo za območje Severne
Amerike; plakat za hitro namestitev; natisnjen izvod garancijske knjižice (za posamezno državo)
1,9-m napajalni kabel, napajalnik z enometrskim kablom, CD (vključuje uporabniški priročnik,
garancijo in gonilnike), plakat za hitro namestitev, 1,8-m kabel HDMI (za izbrane inventarne
številke/regije)

Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti (FHD).
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Zaslon HP 27w

Velikost prikaza

27 palcev

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

IPS

Razmak slikovnih pik

0,274 mm

Odzivni čas osveževanja

5 ms iz sive v sivo

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

1000 : 1 statično; 10 milijonov : 1 dinamično

Vhodni video signal

1 vrata VGA; 1 vrata HDMI (s podporo HDCP)

Ločljivost

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 80 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih Do 60 Hz
pik
Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; zaščita proti
statični elektriki

Fizične varovalne funkcije

Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej)

Kot premika zaslona

Nagib: od –5 do 25 °C

Tehnični podatki o okolju

Osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; Zaslon brez arzena; Nizka količina halogenih snovi

Napajalnik in napajalne zahteve

Vhodna napetost: 100–240 voltov izmeničnega toka pri 50–60 Hz; poraba energije: največ 45 W, običajno 40 W; način pripravljenosti: 0,5 W

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A+; Vidna diagonala zaslona: 27 palcev; Poraba energije med delovanjem: 23 W; Letna poraba energije: 34 kWh; V pripravljenosti: 0,5 W;
Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,3 W; Ločljivost zaslona: FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona

Menu (Meni); plus (»+«); minus (»–«); OK (V redu); Information (Informacije); Power (Vklop/izklop); Brightness (Svetlost); Contrast (Kontrast); Color Control (Upravljanje barv);
Input Control (Upravljanje vhodnega signala); Image Control (Upravljanje slike); Power Control (Upravljanje napajanja); Management (Upravljanje); Language (Jezik); EXIT
(Izhod)

Mere (š x g x v)

61,19 x 23,73 x 44 cm (s stojalom); 61,19 x 5,19 x 36,66 cm (brez stojala)

Certifikati in skladnost

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
(Avstralija); PSB

Barva izdelka

Črni oniks

Garancija

Zaščiteno s HP-jevo standardno 1-letno omejeno garancijo

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

Napajalni kabel (1,9 m); kabel HDMI (1,8 m); CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike)
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