Datasheet

HP Pavilion 27q scherm

Groot, opvallend, met
briljante expressie
Dit opvallende, grote en
verrassend veelzijdige 27-inch
(68,58-cm) scherm biedt
naadloze connectiviteit voor
ieder gezinslid.
QHD-resolutie en ultrabrede
inkijkhoeken maken elke vorm
van entertainment tot een
geweldige ervaring waarvan
het hele gezin kan genieten.
Zo verandert een gewone
doordeweekse avond in een
heerlijke filmavond.
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Levensechte kleuren. Bijzondere weergavekwaliteit.
● Zie nog meer details in je foto's en video's op dit briljante 27-inch (68,58-cm) QHD-scherm. Ervaar
het verschil van een standaard 100% sRGB-kleursysteem2 waar beelden er net zo uitzien als in het
echte leven.
Schitterend beeld tot aan de randen
● Ervaar hoeveel verschil het scherm van rand tot rand maakt. Smallere randen en ultrabrede
inkijkhoeken zorgen voor een groter zichtbaar gebied en geven iedereen in het gezin een perfect
podium om hun eigen content te showen.
Moderne digitale connectiviteit
● Sluit een groot scherm aan op al je apparaten, dankzij twee HDMI- en DisplayPort™-ingangen. Met
AMD FreeSync™ kun je zo veel of weinig gamen als je wilt zonder vervorming, haperingen of
vertraging op het scherm.3,4,5
Pluspunten
QHD-scherm
●

Haarscherpe details en een fantastische definitie met 3,7 miljoen pixels

Kies het beste
●

PLS-technologie zorgt voor een heldere weergave onder bijna elke hoek. Je zit overal op de eerste
rang.

Scherm met microdunne rand
●

Omdat het scherm vrijwel randloos is, creëer je met meerdere monitoren naadloze, ultrabrede
configuraties

AMD FreeSync™
●

Maak een einde aan haperende games en gebroken frames.

Quad high-definition (QHD) content is vereist voor de weergave van QHD-beelden.
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen.
4 FreeSync is een AMD-technologie voor FHD-schermen die vervorming en stilstand in games en video's voorkomt door de refresh-rate van het scherm te koppelen aan de framesnelheid van de grafische kaart. Met
DisplayPort™ Adaptive-Sync compatibele monitor, AMD Radeon™ Graphics en/of AMD A-serie APU zijn vereist. AMD Catalyst™ 15.2 bètaversie (of later) is vereist. De adaptieve refresh-rate varieert per scherm.
5 © 2017 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, AMD FreeSync, het AMD arrow logo en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices Inc. in de V.S. en/of andere
jurisdicties. Alle andere productnamen worden uitsluitend ter informatie vermeld en kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn.
6 Quad high-definition (QHD) content is vereist voor de weergave van QHD-beelden.
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Datasheet

HP Pavilion 27q scherm

Schermformaat

68,58 cm (27 inch)

Aspectratio

16:9

Type scherm

PLS m/led-backlight

Pixelgrootte

0,233 mm

Refresh responstijd

5 ms grijs naar grijs

Helderheid

350 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 10.000.000:1 dynamisch

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Video-ingangssignaal

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

Resolutie

QHD (2560 x 1440 bij 60 Hz)

Scanfrequentie scherm (horizontaal)

Tot 120 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)

Tot 75 Hz

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar

Fysieke beveiligingskenmerken

Klaar voor veiligheidsslot

Scherminstelhoek

Kantelen: -5 tot +25°

Omgevingsspecificaties

Kwikvrij LED-backlit scherm; Arseenvrij schermglas; Laag-halogeen

Voeding en voedingseisen

Ingangsspanning: 90 tot 265 V bij 50 tot 60 Hz; Stroomverbruik: Max. 39,8 watt, gem. 37,4 watt; Standbymodus: 0,3 W

Energiezuinigheid

Energiezuinigheidsklasse: A; Schermgebied, diagonaal: 68,58 cm (27 inch); Stroomverbruik in modus Aan: 30 Watt; Jaarlijks stroomverbruik: 44 kWu;
Schermresolutie: QHD (2560 x 1440 bij 60 Hz)

Gebruikersinstellingen van het scherm

Helderheid; Contrast; Kleurinstelling; Ingangssignaal; Beeldregeling; Voedingsinstelling; Menuregeling; Beheer; Informatie; Afsluiten

Afmetingen (b x d x h)

61,33 x 44,58 x 15,49 cm (met voet); 61,33 x 36,2 x 4,19 cm (zonder voet)

Gewicht

4,85 kg (met voet); 4,25 kg (zonder voet)

Temperatuur bij gebruik

5 tot 35 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf

20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Certificeringen en compatibiliteit

CE; CB; KCC; NOM; PSB; TÜV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; WEEE; Microsoft WHQL-certificering Win-10, Win-8,
Win-7; SmartWay Transport Partnership - alleen NA

Productkleur

Pike silver

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen en reparatiearbied.

Inbegrepen hardware en software

Netsnoer; HDMI-kabel; DisplayPort-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers); Vesa-bevestigingsbeugel; Externe voedingsmodule

Vesa-montage

100 mm

Bestelinfo

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. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde
garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit
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