Taulukot

HP Pavilion 27q -näyttö

Iso, upea ja loistavan
ilmaisuvoimainen
Tämä upea, avara ja yllättävän
monipuolinen 68,58 cm:n (27
tuuman) näyttö on helppo
yhdistää koko perheen
laitteisiin. Oli kyseessä
arki-ilta tai elokuvailta,
QHD-resoluutio ja erittäin
laajat katselukulmat
muuttavat kodin viihteen
kokemuksiksi, joihin koko
perhe voi ottaa osaa.
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Todentuntuiset värit. Uskomaton kuvanlaatu.
● Näe valokuvasi ja videosi tarkemmin kuin koskaan tässä upeassa, lävistäjältään 68,58 cm:n (27
tuuman) QHD-tarkkuuksisessa näytössä. Näe, millaisen eron 100-prosenttinen sRGB-väriavaruus2
saa aikaan – kuvat näyttävät henkeäsalpaavan eläviltä.
Ylivertainen reunasta reunaan
● Näe, millaisen eron reunasta reunaan ulottuva näyttö saa aikaan. Pienemmät etulevyt ja erittäin
laajat katselukulmat saavat aikaan tavallista suuremman katselualueen ja tarjoavat perheelle oivan
mahdollisuuden sisältöjen esittelemiseen.
Modernit digitaaliset yhteydet
● Kahden HDMI- ja DisplayPort™-liitännän ansiosta voit tarkastella kaikkien laitteidesi sisältöjä
suurella näytöllä. AMD FreeSync™ -ratkaisun avulla voit pelata niin vähän tai paljon kuin haluat ilman
kuvan repeilyä, nykimistä tai jähmettymistä.3,4,5
Ominaisuudet
QHD-tarkkuuksinen näyttö
●

Erittäin terävät yksityiskohdat ja vangitseva tarkkuus 3,7 miljoonan pikselin ansiosta.

Nouse parhaiden joukkoon
●

PLS-tekniikka takaa selkeän näkymän lähes mistä tahansa kulmasta. Kaikilla katsojilla talon parhaat
paikat.

Kapeareunainen näyttö
●

Näyttöä ympäröivä kehys on häviävän kapea, joten erittäin laajat katselunäkymät mahdollistavat
saumattoman usean näytön kokoonpanon.

AMD FreeSync
●

Ei enää nykivää pelaamista ja särkyneitä kehyksiä.

Quad High Definition -kuvien (QHD) katselemiseen vaaditaan QHD-tarkkuuksista sisältöä.
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
DisplayPort™ ja DisplayPort™-logo ovat Video Electronics Standards Associationin (VESA®) omistamia tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
4 FreeSync on AMD:n kehittämä tekniikka, jota käytetään Full HD -näytöissä ja joka on suunniteltu vähentämään pätkimistä ja/tai katkoja peleissä ja videoissa lukitsemalla näytön virkistystaajuus näytönohjaimen
kuvataajuuteen. Näyttö, AMD Radeon™ -näytönohjain ja/tai AMD A-Series APU -prosessori, joka on yhteensopiva DisplayPort™ Adaptive-Sync -tekniikan kanssa, vaaditaan. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (tai sitä uudempi
versio) vaaditaan. Mukautuva virkistystaajuus vaihtelee näytön mukaan.
5 © 2017 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD FreeSync, AMD-nuolilogo ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muilla
oikeudenkäyttöalueilla. Kaikki muut tuotenimet on tarkoitettu vain viitteeksi, ja ne voivat olla omistajiensa omaisuutta.
6 Quad High Definition -kuvien (QHD) katselemiseen vaaditaan QHD-tarkkuuksista sisältöä
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Näytön koko

68,6 cm (27 tuumaa)

Kuvasuhde

16:9

Näyttötyyppi

PLS, LED-taustavalo

Kuvapisteväli

0,233 mm

Virkistyksen vasteaika

5 ms (harmaasta harmaaseen)

Kirkkaus

350 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Videosisääntulosignaali

DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki); 2 HDMI 1.4 -porttia (HDCP-tuki)

Tarkkuus

QHD (2 560 × 1 440 / 60 Hz)

Näytä tarkistustaajuus
(vaakasuuntaisesti)

Enintään 120 kHz

Näytä tarkistustaajuus
(pystysuuntaisesti)

Enintään 75 Hz

Näytön ominaisuudet

Häikäisemätön; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa

Fyysiset turvaominaisuudet

Turvalukkovalmius

Näytön kääntökulma

Kallistus: -5–25 °

Ympäristötiedot

Elohopeaton LED-taustavalaistus; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen

Virtalähde ja tehovaatimukset

Tulojännite: 90–265 V AC 50–60 Hz:n taajuudella; virrankulutus: enintään 39,8 W, normaali 37,4 W; valmiustila: 0,3 W

Energiatehokkuus

Energiatehokkuusluokka: A; Näkyvän näytön lävistäjä: 68,6 cm (27 tuumaa); Virrankulutus virta kytkettynä: 30 W; Energiankulutus vuodessa: 44 kWh; Näytön
tarkkuus: QHD (2 560 × 1 440 / 60 Hz)

Näytön säätömahdollisuudet

Kirkkaus; kontrasti; värin hallinta; tulon ohjaus; kuvan hallinta; virran hallinta; valikon hallinta; hallinta; tietoja; sulje

Mitat (lev. x syv. x kork.)

61,33 × 44,58 × 15,49 cm (jalustan kanssa); 61,33 × 36,2 × 4,19 cm (ilman jalustaa)

Paino

4,85 kg (jalustan kanssa); 4,25 kg (ilman jalustaa)

Käyttölämpötila

5–35 °C

Käyttökosteus

20–80 %:n suhteellinen kosteus, tiivistymätön

Sertifioinnit ja yhteensopivuudet

CE; CB; KCC; NOM; PSB; TÜV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietnam); WEEE; Microsoft WHQL -sertifiointi Win 10, Win 8, Win
7; SmartWay-kuljetuskumppanuus – vain Pohjois-Amerikka

Tuotteen väri

Kirkkaanhopea

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu, sisältäen yhden vuoden takuun osille ja työlle sekä seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa tapahtuvan huollon. Ehdot vaihtelevat
maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

Pakkauksen sisältö

virtajohto; HDMI-kaapeli; DisplayPort-kaapeli; CD-levy (mukana käyttöopas, takuu, ohjaimet); VESA-asennuskiinnitin; ulkoinen virtalähde

VESA-kiinnike

100 mm

Tilaustiedot
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