Dataark

HP Pavilion 27q-skærm

Stor, flot og særdeles
udtryksfuld
Denne flotte, rummelige og
overraskende alsidige
68,58 cm (27") diagonale
skærm er noget, som vil
glæde hele familien. Fra
skoleaftener til filmaftener
gør QHD-opløsning og
ultrabrede synsvinkler al din
hjemmeunderholdning til en
imponerende oplevelse, som
hele familien kan nyde.
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Naturtro farver. Fantastisk billedkvalitet.
● Giv dine fotos og videoer hidtil usete detaljer med denne flotte 68,58 cm (27") diagonale
QHD-skærm. Oplev forskellen ved standard 100 % sRGB-farverum2 med billeder, der vises, som om
det var virkelighed.
Imponerende fra kant til kant
● Oplev forskellen med kant til kant-design. Smallere kanter og ultrabrede synsvinkler giver et større
visningsområde, så din familie får de bedste betingelser til at vise deres indhold.
Moderne digital tilslutning
● Få store skærmbilleder på alle dine enheder takket være to HDMI-indgange og DisplayPort™. Og
med AMD FreeSync™ kan du spille så lidt eller så meget, som du ønsker, uden svigtende
synkronisering, hak eller forsinkelser.3,4,5
Fremhævede funktioner
QHD-skærm
●

Ultraskarpe detaljer og fængslende definition med 3,7 mio. pixels.

Bliv lige så god som de bedste
●

PLS-teknologien giver dig klare billeder fra stort set alle vinkler. Man får den bedste udsigt, uanset
hvor man sidder.

Skærm med smal kant
●

Der er næsten ingen kant omkring skærmen, så du får ultrabred visning og dermed et samlet billede
på flere skærme

AMD FreeSync™
●

Aldrig mere forsinkelse i billedgengivelsen.

Der kræves QHD-indhold (Quad High Definition) for at kunne se QHD-billeder.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande.
4 FreeSync er en AMD-teknologi, der er aktiveret på FHD-skærme og er designet til at forhindre hakkende billeder og/eller svigtende synkronisering i spil og videoer ved at låse skærmens opdateringshastighed til
grafikkortets billedhastighed. Kræver skærm, AMD Radeon™-grafikkort og/eller AMD A-Series-APU, der er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive-Sync. Kræver AMD Catalyst™ 15.2 Beta (eller nyere). Adaptive
opdateringshastigheder varierer afhængigt af skærmen.
5 © 2017 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMD FreeSync, AMD-logoet med pilen og kombinationer af disse er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. i USA og/eller andre
lande. Alle andre produktnavne er kun til reference og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.
6 Visning af QHD-indhold (Quad High Definition) kræver QHD-billeder.
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HP Pavilion 27q-skærm

Skærmstørrelse

68,58 cm (27")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

PLS m. LED-bagbelysning

Pixel pitch

0,233 mm

Opdateringstid

5 ms grå til grå

Lysstyrke

350 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Videoindgangssignal

1 DisplayPort™ 1.2 (med HDCP-understøttelse); 2 HDMI 1.4 (med HDCP-understøttelse)

Opløsning

QHD (2560 x 1440 @ 60 Hz)

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 120 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 75Hz

Skærmegenskaber

Refleksfri; Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Klar til sikkerhedslås

Skærmflytningsvinkel

Hældning: -5 til +25°

Miljøspecifikationer

Kviksølvfri lysdiodebagbelysning; Arsenikfrit skærmglas; Lavhalogenholdig

Strømforsyning og energikrav

Indgangsspænding: 90 til 265 VAC ved 50 til 60 Hz; Strømforbrug: Maks. 39,8 W, typisk 37,4 W; Standbytilstand: 0,3 W

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: A; Synlig skærm målt diagonalt: 68,58 cm (27"); Strømforbrug i tændt tilstand: 30 W; Årligt energiforbrug: 44 kWh; Skærmopløsning:
QHD (2560 x 1440 @ 60 Hz)

Skærm - brugerindstillinger

Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Indgangsstyring; Billedstyring; Strømstyring; Menustyring; Administration; Oplysninger; Afslut

Mål (b x d x h)

61,33 x 44,58 x 15,49 cm (med fod); 61,33 x 36,2 x 4,19 cm (uden fod)

Vægt

4,85 kg (med fod); 4,25 kg (uden fod)

Temperaturområde ved drift

5° - 35° C

Luftfugtighedsområde ved drift

20 - 80 % relativ fugtighed (ikke-kondenserende)

Certificeringer og overholdelser

CE; CB; KCC; NOM; PSB; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Vietnam; WEEE; Microsoft WHQL-certificering Windows 10,
Windows 8, Windows 7; SmartWay Transport Partnership – kun Nordamerika

Produktfarve

Sølvfarvet

Garanti

1 års begrænset garanti, inkl. 1 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet næste hverdag. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser.

Indhold

Vekselstrømsledning; HDMI-kabel; DisplayPort-kabel; CD (inkl. brugervejledning, garanti og drivere); VESA-monteringsbeslag; Ekstern strømforsyning

VESA-beslag

100 mm

Bestillingsinformation

1HR73AA#ABY: 192018356160

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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