גיליון נתונים

צג HP Pavilion 27q
גדול ,בולט ומלא הבעה
באופן מבריק

צג זה בגודל  68.58ס"מ )27
אינץ'( באלכסון הוא בולט,
מרווח ,מגוון באופן מפתיע,
ומתחבר באופן חלק לכל בני
המשפחה .מהכנת שיעורים
ועד לצפייה בסרטים,
רזולוציית  QHDוזוויות צפייה
רחבות במיוחד הופכות את
הבידור הביתי שלך לחוויה
מקיפה שכל המשפחה תוכל
ליהנות ממנה.
1

צבעים נאמנים למציאות .איכות תמונה יוצאת מהכלל.
●
הענק לתצלומים ולסרטוני הווידאו שלך רמה חדשה של פירוט בעזרת צג  QHDמבריק זה בגודל
 68.58ס"מ ) 27אינץ'( באלכסון .התנסה בהבדל בצפייה במרחב צבעים  sRGBרגיל של  100%2עם
תצוגות חזותיות שמוצגות בדיוק כפי שראית אותן בחיים האמתיים.
מרהיב מקצה לקצה
● התנסה בהבדל שמביא העיצוב מקצה-לקצה .לוחות דקים יותר וזוויות צפייה רחבות במיוחד פותחים
מרחב צפייה גדול יותר ,ומעניקים לבני המשפחה שלך את הבמה המושלמת כדי להשוויץ עם התוכן
שלהם.
קישוריות דיגיטלית מודרנית
● קבל תצוגות של מסך גדול על-גבי כל ההתקנים שלך הודות ל HDMI-כפול ויציאת ™.DisplayPort
ועם ™ ,AMD FreeSyncהרגש חופשי לשחק מעט או הרבה ככל שתרצה ללא קריעות תמונה,
רעידות או השהיות3,4,5.
כולל
●
●

●

●

פרטים חדים במיוחד וחדות מרתקת עם  3.7מיליון פיקסלים
טכנולוגיית  IPSמעניקה לך תצוגות ברורות מכל זווית כמעט .כל מקום ישיבה הוא המושב הכי טוב
בבית.
כיוון שאין כמעט מסגרת מסביב לצג ,ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות
חלקות של צגים מרובים
תוכל לשכוח ממשחקים שנקטעים ומתמונות שנחתכות.

 1דרוש תוכן ) QHDרזולוציית  (QHDכדי להציג תמונות .QHD
] [2כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 DisplayPort™ 3והסמל של ™ DisplayPortהם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו )® (VESAבארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים.
 FreeSync 4היא טכנולוגיה של  AMDהמופעלת בצגי  .FHDהטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובווידאו ,על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי.
נדרשים צג ,כרטיס גרפי ™ AMD Radeonו/או  APUמסדרה  Aשל  AMDעם תמיכה ב .DisplayPort™ Adaptive-Sync-נדרשת תוכנת  AMD Catalyst™ 15.2גרסה בטא או חדשה יותר .קצבי הרענון הדינמי
משתנים בהתאם לצג.
 .Advanced Micro Devices, Inc 2017 © 5כל הזכויות שמורות ,AMD FreeSync ,AMD .סמל החץ של  AMDוכל שילוב שלהם ,הם סימנים מסחריים של  Advanced Micro Devices, inc.בארה"ב ו/או באזורי
שיפוט אחרים .כל שאר שמות המוצרים הם לצורכי עזר בלבד והם עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם השונים בהתאמה.
 6דרוש תוכן ) QHDרזולוציית  (QHDכדי להציג תמונות QHD
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גודל תצוגה

 68.58ס"מ )"(27

יחס רוחב-גובה

16:9

סוג תצוגה

 PLSעם תאורת  LEDאחורית

Pixel pitch

 0.233מ"מ

זמן תגובה לרענון

 5אלפיות השנייה  -אפור לאפור

בהירות

350 cd/m²

יחס ניגודיות

 1,000:1סטטי;  10000000:1דינמי

אות כניסת וידאו

יציאת ) DisplayPort™ 1.2עם תמיכת  2 ;(HDCPיציאות ) HDMI 1.4עם תמיכת (HDCP

רזולוציה

 2,560 x 1,440) QHDב -60הרץ(

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 120 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  75הרץ

מאפייני תצוגה

ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש

מאפייני אבטחה פיזיים

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה )המנעול נמכר בנפרד(

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -5° :עד +25°

מפרטים סביבתיים

תאורת  LEDאחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן

דרישות ספק והספק

מתח כניסה VAC -26590 :ב -6050-הרץ; צריכת חשמל 39.8 :ואט לכל היותר 37.4 ,ואט אופייני; מצב המתנה 0.3 :ואט

חיסכון באנרגיה

רמת חיסכון באנרגיה ;A :גודל אלכסוני נראה לעין 68.58 :ס"מ )" ;(27רזולוציית מסך 2,560 x 1,440) QHD :ב -60הרץ(

אפשרויות בקרת משתמש במסך

בהירות; ניגודיות; בקרת צבע; בקרת הזנה; בקרת תמונה; בקרת מתח; בקרת תפריט; ניהול; מידע; יציאה

ממדים )ר  xע  xג(

 15.49 x 44.58 x 61.33ס"מ )עם מעמד(;  4.19 x 36.2 x 61.33ס"מ )ללא מעמד(

משקל

 4.85ק"ג )עם מעמד(;  4.25ק"ג )ללא מעמד(

טווח טמפרטורות בהפעלה

 35° - 5°צלזיוס

טווח לחות בהפעלה

 20עד  80%לחות יחסית )ללא עיבוי(

אישורים ותאימות

 ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; MEPS ;EAC; UL ;CE; CB; KCC; NOM; PSB; TUV-GS; ISO 9241-307וייטנאם; Microsoft WHQL ;WEEE
 - SmartWay Transport Partnership ;Win-7 ,Win-8 ,Certification Win-10בצפון אמריקה בלבד

צבע מוצר

כסוף דג

אחריות

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(

תכולת אריזה

כבל מתח  ;ACכבל  ;HDMIכבל  ;DisplayPortתקליטור )כולל מדריך למשתמש ,כתב אחריות ,מנהלי התקן(; מסגרת הרכבה  ;VESAספק מתח חיצוני

מתקן תלייה VESA

 100מ"מ

מידע להזמנה

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