Adatlap

HP Pavilion 27q képernyő

Nagyméretű, élénk és
kristálytiszta kép
Az élénk, nagyméretű és
meglepően sokoldalú, 68,58
cm (27 hüvelyk) képátlójú
kijelző a család minden
eszközéhez könnyedén
csatlakoztatható. A QHD
felbontás és a rendkívül
széles betekintési szög a
hétköznapokon és a
hétvégéken is páratlan
otthoni szórakozást nyújt az
egész család számára.
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Élethű színek. Ragyogó képminőség.
● A lenyűgöző képminőséget biztosító, 68,58 cm (27 hüvelyk) képátlójú QHD kijelzővel minden
korábbinál részletesebben jelenítheti meg a fényképeket és a videókat. Fedezze fel a szabványos
100%-os sRGB színtér2 nyújtotta élményt, amely valósághűen kelti életre a tartalmakat.
Széltől szélig lenyűgöző
● Fedezze fel a keret nélküli kialakítás nyújtotta élményt. A kisebb keretnek és a rendkívül széles
betekintési szögnek köszönhetően a képernyő felülete nagyobb, így az egész család tökéletesen
láthatja a megjelenített tartalmakat.
Modern digitális csatlakozási lehetőségek
● A dupla HDMI- és DisplayPort™-csatlakozóknak köszönhetően minden eszközét használhatja nagy
képernyős megjelenítéssel. Az AMD FreeSync™ pedig gondoskodik a szaggatás, akadozás és
késleltetés nélküli játékélményről.3,4,5
Szolgáltatások
QHD kijelző
●

Rendkívül éles részletek és magával ragadó képminőség a 3,7 millió képpontos kijelzőnek
köszönhetően

Váltson a legkiválóbb termékre
●

Az IPS technológiának köszönhetően szinte bármilyen szögből tisztán látszik a kép. Mindenki a
legjobb helyről élvezheti a látványt.

Kijelző hajszálvékony kerettel
●

Mivel a képernyőnek jóformán nincs külön kerete, a rendkívül széles betekintési szög
megszakításmentes többmonitoros használatot tesz lehetővé.

AMD FreeSync™
●
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Vessen véget az ingadozó játékteljesítménynek és a hibás képkockáknak.

QHD (Quad High Definition) képminőséghez QHD tartalom szükséges.
Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
4 A FreeSync az FHD kijelzőkön elérhető AMD technológia, amely a grafikus kártya képkockasebességéhez igazítja a kijelző frissítési gyakoriságát, így megakadályozza a játékok vagy videók akadozását és/vagy
szakadozását. A DisplayPort™ Adaptive-Sync technológiával kompatibilis monitor, AMD Radeon™ grafikus kártya és/vagy A sorozatú AMD APU szükséges. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (vagy újabb) szükséges. Az adaptív
frissítési gyakoriság kijelzőnként eltér.
5 © 2017 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD FreeSync, az AMD nyíl embléma, valamint ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban. Minden más terméknév csupán tájékoztató jellegű, és a megfelelő birtokosok védjegye lehet.
6 A QHD (Quad High Definition) képminőséghez QHD tartalom szükséges
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Adatlap

HP Pavilion 27q képernyő

Képernyőméret

68,58 cm (27")

Oldalarány

16:9

Képernyő típusa

PLS LED-es háttérvilágítással

Képponttávolság

0,233 mm

Frissítési válaszidő

5 ezredmásodperc szürkéről szürkére

Fényerő

350 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus

Videobemeneti jel

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

Felbontás

QHD (2560 x 1440, 60 Hz-en)

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

Legfeljebb 120 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 75 Hz

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható

Fizikai biztonsági funkciók

Biztonsági zár fogadására alkalmas (a zár külön vásárolható meg)

Képernyő mozgatási szöge

Döntés: -5 és +25° között

Környezeti specifikációk

Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú

Áramellátás és annak előírásai

Bemeneti feszültség: 90–265 V váltóáram 50–60 Hz mellett; Energiafogyasztás: 39,8 W (maximális), 37,4 W (jellemző); Készenléti üzemmód: 0,3 W

Energiahatékonyság

Energiahatékonysági osztály: A; Látható képátlója: 68,58 cm (27"); Képernyőfelbontás: QHD (2560 x 1440, 60 Hz-en)

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Fényerő; Kontraszt; Színvezérlés; Bemeneti vezérlés; Képvezérlés; Teljesítményvezérlés; Menüvezérlés; Kezelés; Információk; Kilépés

Méretek (sz x mé x ma)

61,33 x 44,58 x 15,49 cm (állvánnyal); 61,33 x 36,2 x 4,19 cm (állvány nélkül)

Súly

4,85 kg (állvánnyal); 4,25 kg (állvány nélkül)

Működési hőmérséklet tartomány

5–35 °C

Működési páratartalom tartomány

20–80% közötti relatív páratartalom (nem lecsapódó)

Tanúsítványok és megfelelőségi információ CE; CB; KCC; NOM; PSB; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Vietnam; WEEE; Microsoft WHQL-tanúsítvány Windows 10, Windows 8
és Windows 7 rendszerekhez; SmartWay Transport Partnership – csak Észak-Amerika
Termékszín

Halszürke

Jótállás

1 éves korlátozott jótállás az alkatrészekre és a javításra egy munkanapon belüli helyszíni javítással. A használati feltételek országonként eltérőek. A szolgáltatásra
bizonyos korlátozások és kivételek érvényesek.

A csomag tartalma

Hálózati tápkábel; HDMI-kábel; DisplayPort-kábel; CD (felhasználói útmutató, jótállás és illesztőprogramok); VESA-rögzítőkeret; Külső tápegység

VESA rögzítő

100 mm

Rendelési tudnivalók

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. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az
adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek
semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért. Az összes
többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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