Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP Pavilion 27q

Μεγάλη, εντυπωσιακή και
εξαιρετικά εκφραστική
Αυτή η οθόνη 68,58 cm (27")
είναι εντυπωσιακή, μεγάλη
και απρόσμενα ευέλικτη,
αποτελώντας την ιδανική
επιλογή για κάθε μέλος της
οικογένειας. Από τις
καθημερινές μέχρι τις βραδιές
σινεμά στο σπίτι, η ανάλυση
QHD και οι εξαιρετικά ευρείες
γωνίες προβολής
μετατρέπουν κάθε στιγμή
οικογενειακής διασκέδασης
σε μια μοναδική εμπειρία που
μπορεί να απολαύσει όλη η
οικογένεια.
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Ρεαλιστικά χρώματα. Εξωπραγματική ποιότητα εικόνας.
● Αναβαθμίστε το επίπεδο λεπτομέρειας στις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με αυτή την εξαιρετική
οθόνη QHD 68,58 cm (27"). Βιώστε τη διαφορά θέασης που προσφέρει ο τυπικός χρωματικός
χώρος sRGB 100%2, ο οποίος εξασφαλίζει μοναδική πιστότητα εικόνας που ανταποκρίνεται
πλήρως στην πραγματικότητα.
Εντυπωσιακή από άκρη σε άκρη
● Βιώστε τη διαφορά της σχεδίασης οθόνης χωρίς πλαίσιο. Τα μικρότερα πλαίσια και οι εξαιρετικά
ευρείες γωνίες προβολής δημιουργούν μια μεγαλύτερη επιφάνεια, η οποία προσφέρει το ιδανικό
"βήμα" για κάθε μέλος της οικογένειας που θέλει να προβάλει το περιεχόμενό του.
Σύγχρονη ψηφιακή συνδεσιμότητα
● Απολαύστε περιεχόμενο από κάθε συσκευή σας στη μεγάλη οθόνη, χάρη στις δύο θύρες HDMI και
DisplayPort™. Και με το AMD FreeSync™, μπορείτε να παίζετε όσα παιχνίδια θέλετε χωρίς να
κολλάει ή να καθυστερεί η εικόνα στην οθόνη.3,4,5
Χαρακτηριστικά
Οθόνη QHD
●

Εξαιρετικά ευκρινείς λεπτομέρειες και καθηλωτική ευκρίνεια με 3,7 εκατομμύρια pixel

Αναβαθμίστε στο καλύτερο
●

Η τεχνολογία IPS προσφέρει καθαρή εικόνα σχεδόν από κάθε γωνία. Έχετε την καλύτερη θέση,
όπου και αν κάθεστε.

Οθόνη με εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο
●

Καθώς ουσιαστικά δεν υπάρχει πλαίσιο γύρω από την οθόνη, μπορείτε να απολαμβάνετε
εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής και άψογο συνδυασμό πολλών οθονών.

AMD FreeSync™
●

Βάλτε τέλος στις διακοπές του παιχνιδιού και στα σπασμένα καρέ.

Για την προβολή εικόνων QHD (Quad High Definition) απαιτείται περιεχόμενο QHD.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και άλλες χώρες/περιοχές.
4 Το FreeSync είναι τεχνολογία της AMD για τις οθόνες FHD και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξαλείφει την καθυστέρηση ή/και τα κωλύματα στα παιχνίδια και τα βίντεο, κλειδώνοντας την ταχύτητα ανανέωσης της
οθόνης στην ταχύτητα καρέ της κάρτας γραφικών. Απαιτούνται οθόνη, γραφικά AMD Radeon™ ή/και APU AMD A-Series με συμβατότητα DisplayPort™ Adaptive-Sync. Απαιτείται το AMD Catalyst™ 15.2 Beta (ή
νεότερη έκδοση). Οι προσαρμόσιμες ταχύτητες ανανέωσης διαφέρουν ανάλογα με την οθόνη.
5 © 2017 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Οι ονομασίες AMD και AMD FreeSync, το λογότυπο με το βέλος της AMD και οι συνδυασμοί αυτών είναι εμπορικά σήματα της Advanced
Micro Devices, Inc. στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες επικράτειες. Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων χρησιμοποιούνται για λόγους αναφοράς και ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.
6 Για την προβολή εικόνων QHD (Quad High Definition), απαιτείται περιεχόμενο QHD.
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Μέγεθος οθόνης

68,58 cm (27")

Λόγος διαστάσεων

16:9

Τύπος οθόνης

PLS με οπισθοφωτισμό LED

Βήμα εικονοστοιχείου

0,233 mm

Χρόνος απόκρισης ανανέωσης

5 ms από γκρι σε γκρι

Φωτεινότητα

350 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1.000:1 στατική, 10.000.000:1 δυναμική

Σήμα εισόδου βίντεο

1 DisplayPort™ 1.2 (με υποστήριξη HDCP); 2 HDMI 1.4 (με υποστήριξη HDCP)

Ανάλυση

QHD (2.560 x 1.440 στα 60 Hz)

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια)

Έως 120 kHz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη)

Έως 75 Hz

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από τον χρήστη

Λειτουργίες ασφάλειας υλικού

Υποστηρίζει κλειδαριά ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά)

Γωνία οθόνης

Κλίση: -5° έως +25°

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Οπισθοφωτισμός LED χωρίς υδράργυρο, Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Τροφοδοσία και απαιτήσεις ισχύος

Τάση εισόδου: 90-265 VAC στα 50-60 Hz; Κατανάλωση ρεύματος: 39,8 W μέγιστη, 37,4 W τυπική; Κατάσταση αναμονής: 0,3 W

Αποδοτικότητα ενέργειας

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A; Διαγώνιος ορατής οθόνης: 68,58 cm (27"); Ανάλυση οθόνης: QHD (2.560 x 1.440 στα 60 Hz)

Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης

Φωτεινότητα; Αντίθεση; Έλεγχος χρωμάτων; Έλεγχος εισόδου; Έλεγχος εικόνας; Έλεγχος λειτουργίας; Έλεγχος μενού; Διαχείριση; Πληροφορίες; Έξοδος

Διαστάσεις (π x β x υ)

61,33 x 44,58 x 15,49 cm (με βάση); 61,33 x 36,2 x 4,19 cm (χωρίς βάση)

Βάρος

4,85 kg (με βάση); 4,25 kg (χωρίς βάση)

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας

5 έως 35 °C

Όρια υγρασίας λειτουργίας

Σχετική υγρασία 20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)

Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις

CE; CB; KCC; NOM; PSB; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; MEPS για Βιετνάμ; WEEE; Πιστοποίηση Microsoft WHQL για Win 10, Win 8, Win
7; SmartWay Transport Partnership - μόνο για τη Βόρεια Αμερική

Χρώμα προϊόντος

Ασημί Pike Silver

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους που περιλαμβάνει κάλυψη 1 έτους για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Περιεχόμενο συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο HDMI; Καλώδιο DisplayPort; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης); Βραχίονας βάσης στήριξης VESA;
Εξωτερικό τροφοδοτικό

Βάση VESA

100 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1HR73AA#ABB:192018356139; 1HR73AA#A2N:192018356214; ; 1HR73AA#ABU: 192018356146; 1HR73AA#ABV: 192018356191; 1HR73AA#ABY: 192018356160;
1HR73AA#ACQ:192018356184 ; 1HR73AA#UUG: 192018356207; 1HR73AA#UUZ: 192018356153

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος
δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα
ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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