Karta produktu

Wyświetlacz HP Pavilion 27q

Duży, ostry i
niewiarygodnie wyrazisty
Wyrazisty, obszerny i
zaskakująco wszechstronny –
ten wyświetlacz o przekątnej
68,58 cm (27") bez problemu
łączy się z każdym w rodzinie.
Od szkolnych potańcówek po
wieczory filmowe,
rozdzielczość QHD oraz
niezwykle szerokie kąty
widzenia zmieniają całą
domową rozrywkę w
spektakl, którym może
cieszyć się każdy.
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Realistyczne kolory. Niesamowita jakość obrazu.
● Uzyskaj nowy poziom detali na swoich zdjęciach i filmach dzięki temu doskonałemu monitorowi
QHD o przekątnej ekranu 68,58 cm (27"). Odkryj różnicę w oglądaniu dzięki głębi kolorów 100%
sRGB w standardzie2 i z obrazem, który idealnie odwzorowuje rzeczywistość.
Rewelacyjne efekty na całej powierzchni ekranu
● Wzornictwo od krawędzi do krawędzi czyni różnicę, którą trzeba zobaczyć. Mniejsze ramki i
niezwykle szerokie kąty widzenia oferują większy obszar widzenia, zapewniający całej rodzinie
idealny sposób do przedstawiania treści.
Nowoczesne opcje połączeń cyfrowych
● Zapewnia wielki ekran wszystkim urządzeniom dzięki dwóm portom HDMI i portowi DisplayPort™.
Technologia AMD FreeSync™ eliminuje zacięcia i szarpanie wyświetlania oraz opóźnienia wejściowe,
dzięki czemu grasz tyle, ile chcesz.3,4,5
Obejmuje
Wyświetlacz QHD
●

Wyjątkowo wyraziste szczegóły i zniewalająca rozdzielczość 3,7 mln pikseli

Wykonaj krok w najlepszym kierunku
●

Technologia PLS zapewnia czytelny obraz pod niemal każdym kątem. Każde miejsce w domu
zapewnia najlepszy widok.

Ekran z bardzo wąską ramką micro-edge
●

Praktyczny brak ramki otaczającej ekran i wyjątkowo szeroki kąt widzenia ułatwiają tworzenie
konfiguracji składającej się z wielu monitorów

AMD FreeSync™
●

Skończ z niestabilną grą i problemami z klatkami.

Wyświetlanie obrazów w rozdzielczości QHD wymaga treści w rozdzielczości QHD.
Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
3 DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi Video Electronics Standards Association (VESA®) w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
4 FreeSync to technologia AMD włączana w ekranach FHD, która eliminuje zacinanie się i/lub szarpanie obrazu w grach i filmach poprzez blokowanie częstotliwości odświeżania ekranu na poziomie liczby klatek na
sekundę obsługiwanej przez kartę graficzną. Wymagany ekran, karta graficzna AMD Radeon™ i/lub procesor graficzny AMD serii A zgodny ze standardem DisplayPort™ Adaptive-Sync. Wymagane oprogramowanie AMD
Catalyst™ 15.2 Beta (lub nowsze). Adaptacyjne częstotliwości odświeżania zależą od wyświetlacza.
5 © 2017 Advanced Micro Devices, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. AMD, AMD FreeSync, logotyp AMD ze strzałką i ich połączenia są znakami towarowymi Advanced Micro Devices, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych jurysdykcjach. Wszystkie inne nazwy produktów są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
6 Wyświetlanie obrazów w rozdzielczości QHD wymaga treści w rozdzielczości QHD
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Wyświetlacz HP Pavilion 27q

Wielkość wyświetlacza

68,58 cm (27")

Współczynnik kształtu

16:9

Typ wyświetlacza

PLS z podświetleniem LED

Wielkość piksela

0,233 mm

Czas odświeżania

5 ms od szarości do szarości

Jasność

350 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 10000000:1 dynamiczny

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Wejściowy sygnał wideo

1 port DisplayPort™ 1.2 (z obsługą HDCP); 2 port HDMI 1.4 (z obsługą HDCP)

Rozdzielczość

QHD (2560 × 1440 przy 60 Hz)

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)

Maks. 120 kHz;

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)

Maks. 75 Hz

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika

Zabezpieczenia fizyczne

Obsługa blokady zabezpieczającej

Zakres przechyłu wyświetlacza

Nachylenie: od -5 do +25°

Parametry środowiskowe

Podświetlenie LED niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu

Zasilacz i wymagania zasilania

Napięcie wejściowe: 90–265 V AC przy 50–60 Hz; Pobór mocy: maks. 39,8 W, w typowych warunkach 37,4 W; Tryb gotowości: 0,3 W

Sprawność energetyczna

Klasa sprawności energetycznej: A; Przekątna widocznego ekranu: 68,58 cm (27"); Pobór mocy włączonego urządzenia: 30 W; Roczne zużycie energii: 44 kWh;
Rozdzielczość ekranu: QHD (2560 × 1440 przy 60 Hz)

Opcje kontroli ekranu przez użytkownika

Jasność; Kontrast; Ustawienia kolorów; Ustawienia sygnału wejściowego; Ustawienia obrazu; Ustawienia zasilania; Ustawienia menu; Zarządzanie; Informacje;
Wyjście

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

61,33 × 44,58 × 15,49 cm (z podstawą); 61,33 × 36,2 × 4,19 cm (bez podstawy)

Waga

4,85 kg (z podstawą); 4,25 kg (bez podstawy)

Zakres tempretatur pracy

Od 5° do 35°C

Zakres wilgotności podczas pracy

Wilgotność względna 20–80% (bez kondensacji)

Certyfikaty i normy

CE; CB; KCC; NOM; PSB; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Wietnam; WEEE; Certyfikat Microsoft WHQL Windows 10,
Windows 8, Windows 7; SmartWay Transport Partnership – tylko Ameryka Płn.

Kolor produktu

Pike Silver

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)

Zawartość opakowania

Kabel zasilania sieciowego; Kabel HDMI; Przewód DisplayPort; Płyta CD (zawiera instrukcję obsługi, gwarancję, sterowniki); Uchwyt montażowy Vesa; Zasilacz
zewnętrzny

Mocowanie VESA

100 mm

Informacje o zamawianiu

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. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma
HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione
w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz
braki występujące w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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