Dataark

HP Pavilion 27q-skjerm

Stor, kraftig og strålende
uttrykksfull
Denne skjermen på 68,58 cm
(27") diagonalt er kraftig,
romslig og overraskende
allsidig, og kobles problemfritt
til hele familien. Fra
skolekvelder til filmkvelder –
QHD-oppløsning og ultrabred
visningsvinkel gjør
hjemmeunderholdningen til
en omfattende opplevelse
hele familien kan nyte.
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Realistiske farger. Utrolig bildekvalitet.
● Gi bilder og videoer en helt ny detaljrikdom med denne strålende QHD-skjermen på 68,58 cm (27")
diagonalt. Opplev visningsforskjellen med 100 % sRGB-fargeområde2 som standard, og visuelle
effekter som er helt virkelighetstro.
Imponerende fra kant til kant
● Opplev forskjellen som kant-til-kant-design gir. Mindre innfatning og svært brede visningsvinkler
åpner opp et større visningsområde, og gir familien det perfekte stedet å vise frem innholdet sitt.
Moderne digital tilkobling
● Få de visuelle effektene fra en storskjerm på alle enhetene dine, takket være dobbel HDMI og
DisplayPort™. Og med AMD FreeSync™ kan du føle deg fri til å spille så lite eller mye du ønsker, uten
at skjermen flimrer, hakker eller lagger. 3,4,5
Med
QHD-skjerm
●

Sylskarpe detaljer og fengslende definisjon med 3,7 millioner piksler

Gå opp til det beste
●

IPS-teknologi lar deg se klart fra nesten enhver vinkel. Hver eneste stol er den beste i huset.

Mikrokantskjerm
●

Siden det nesten ikke finnes innfatning rundt skjermen, får du en ekstra bred visningsopplevelse
med et sømløst oppsett av flere skjermer

AMD FreeSync™
●

Få slutt på hakkende spilling og ødelagte bilder.

QHD-innhold (Quad High Definition) kreves for å vise QHD-bilder.
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som eies av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre land.
4 FreeSync er en AMD-teknologi som er aktivert på FHD-skjermer, laget for å eliminere hakking og/eller bildebrudd i spill og videoer ved å låse skjermens oppdateringsfrekvens til bildefrekvensen på grafikkortet. Krever
skjerm, AMD Radeon™-grafikk og/eller AMD A-serien APU som er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive-Sync. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (eller nyere) kreves. Tilpassbare oppdateringsfrekvenser varierer avhengig av
skjermen.
5 © 2017 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD FreeSync, AMD pil-logoen og kombinasjoner av disse er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre produkter
er bare henvisninger, og kan være varemerker for sine respektive innehavere.
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HP Pavilion 27q-skjerm

Skjermstørrelse

68,58 cm (27")

Sideforhold

16:9

Skjermtype

PLS m/LED-bakbelysning

Bildepunkt per tomme

0,233 mm

Oppdateringsresponstid

5 ms grå til grå

Lysstyrke

350 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk

Videoinngangssignal

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

Oppløsning

QHD (2560 x 1440 ved 60 Hz)

Skjermskannefrekvens (horisontal)

Opptil 120 kHz

Skjermskannefrekvens (vertikal)

Opptil 75 Hz

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Plug and Play; Brukerprogrammerbar

Fysiske sikkerhetsfunksjoner

Klar for sikkerhetslås (Lås selges separat)

Skjermens bevegelsesvinkel

Vipp: -5 til +25°

Miljøspesifikasjoner

Kvikksølvfri LED-bakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Halogenfattig

Strømforsyning og strømtilførsel

Inngangsstrøm: 90–265 V vs ved 50–60 Hz; Strømforbruk: Maks. 39,8 W, 37,4 W typisk; Ventemodus: 0,3 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklasse: A; Synlig skjerm diagonalt: 68,58 cm (27"); Skjermoppløsning: QHD (2560 x 1440 ved 60 Hz)

Skjerm, brukerkontroller

Lysstyrke; Kontrast; Fargestyring; Inndatakontroll; Bildekontroll; Strømkontroll; Menykontroll; Administrasjon; Informasjon; Avslutt

Mål (b x d x h)

61,33 x 44,58 x 15,49 cm (med stativ); 61,33 x 36,2 x 4,19 cm (uten stativ)

Vekt

4,85 kg (med stativ); 4,25 kg (uten stativ)

Temperaturverdier ved drift

5 til 35 °C

Fuktighetsverdier ved drift

20 til 80 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)

Sertifiseringer og samsvar

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

Produktfarge

Gjeddesølv

Garanti

1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler, arbeid og service på stedet neste virkedag. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og
utelukkelser gjelder.

Innhold i esken

Strømledning; HDMI-kabel; DisplayPort-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere); VESA-monteringsbrakett; Ekstern strømforsyning

VESA-montering

100 mm

Bestillingsinformasjon

1HR73AA#ABB:192018356139

© Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra
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