Fişă tehnică

Monitor HP Pavilion 27q

Mare, îndrăzneţ şi
deosebit de expresiv
Îndrăzneţ, spaţios şi
surprinzător de versatil, acest
monitor cu diagonală de
68,58 cm (27 de inchi) se
conectează fără probleme cu
fiecare persoană din familie.
De la nopţile de studiu la serile
de film, rezoluţia QHD şi
unghiurile de vizualizare
foarte mari transformă
divertismentul de la domiciliu
într-o experienţă extinsă, de
care poate beneficia întreaga
familie.
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Culori realiste. Calitate ireală a imaginii.
● Oferiţi fotografiilor şi videoclipurilor un nou nivel de detaliu, cu acest monitor QHD strălucitor cu
diagonală de 68,58 cm (27 inchi). Experimentaţi diferenţa de vizualizare a spaţiului de culoare sRGB
standard 100%2, cu efecte vizuale care apar exact aşa cum le-aţi văzut în viaţa reală.
Uimitor de la o margine la alta
● Experimentaţi diferenţa pe care o aduce un ecran practic fără margini. Ramele mai mici ale geamului
şi unghiurile de vizualizare foarte mari permit o zonă de vizualizare mai mare, oferind membrilor
familiei scena perfectă pentru conţinutul preferat.
Conectivitate digitală modernă
● Obţineţi efectele vizuale pe ecran mare pe toate dispozitivele datorită portului dublu HDMI şi
DisplayPort™. Iar cu AMD FreeSync™, puteţi juca atât cât doriţi, fără întreruperi, neclarităţi sau
întârzieri pe ecran.3,4,5
Beneficii
Afişaj QHD
●

Detalii foarte clare şi definiţie captivantă cu 3,7 milioane de pixeli

Avansaţi spre superlativ
●

Tehnologia IPS vă asigură vizualizări clare din aproape orice unghi. Orice loc devine cel mai bun loc
din casă.

Afişaj cu micro-margini
●

Neavând practic ramă în jurul ecranului, există posibilitatea utilizării mai multor monitoare, pentru o
experienţă de vizualizare pe un spaţiu lărgit

AMD FreeSync™
●

Pui capăt jocurilor neregulate şi cadrelor întrerupte.

Pentru a vizualiza imagini QHD, este necesar conţinut QHD (Quad High Definition).
Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa curentă poate varia în plus sau în minus.
DisplayPort™ şi logoul DisplayPort™ sunt mărci comerciale deţinute de Video Electronics Standards Association (VESA®) în Statele Unite şi în alte ţări/regiuni.
4 FreeSync este o tehnologie AMD utilizată la monitoarele FHD, concepută pentru a elimina fluctuaţiile şi/sau întreruperile de imagine din jocuri şi imagini video, prin blocarea frecvenţei de reîmprospătare a unui ecran la
valoarea cadenţei de cadre a plăcii grafice. Sunt necesare un monitor, o placă grafică AMD Radeon™ şi/sau o unitate APU AMD A-Series compatibile cu DisplayPort™ Adaptive-Sync. Este necesar AMD Catalyst™ 15.2 Beta
(sau mai nou). Frecvenţele de reîmprospătare adaptive variază în funcţie de monitor.
5 © 2017 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, AMD FreeSync, sigla săgeată AMD şi combinaţiile acestora sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. în Statele Unite şi/sau în alte
jurisdicţii. Toate celelalte nume de produse sunt numai pentru referinţă şi pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.
6 Pentru a vizualiza imagini QHD este necesar conţinut QHD (Quad High Definition)
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Fişă tehnică

Monitor HP Pavilion 27q

Dimensiune ecran

68,58 cm (27")

Proporţie dimensiuni

16:9

Tip ecran

PLS cu fundal cu LED-uri

Dimensiune pixel

0,233 mm

Durată de răspuns reîmprospătare

5 ms, gri la gri

Luminozitate

350 cd/m²

Rată contrast

1000:1 static; 10000000:1 dinamic

Semnal de intrare video

1 port DisplayPort™ 1.2 (cu suport HDCP); 2 porturi HDMI 1.4 (cu suport HDCP)

Rezoluţie

QHD (2560 x 1440 la 60 Hz)

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 120 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 75 Hz

Caracteristici ecran

antireflexie; selectare limbă; iluminare din fundal cu LED-uri; comenzi pe ecran; Plug and play; Programabil de către utilizator

Facilităţi de securitate fizică

Echipat pentru încuietoare de securitate (se vinde separat)

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: de la -5 la +25°

Specificaţii de mediu

Iluminare din fundal cu LED-uri, fără mercur; afişaj din sticlă fără arsen; nivel redus halogeni

Sursă şi cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare: 90–265 V c.a. la 50–60 Hz; Consum de energie: 39,8 W maximum, 37,4 W standard; Mod standby: 0,3 W

Eficienţă energetică

Clasă de eficienţă energetică: A; Diagonală ecran vizibil: 68,58 cm (27"); Rezoluţie ecran: QHD (2560 x 1440 la 60 Hz)

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

luminozitate; contrast; control culori; control intrare; control imagine; control alimentare; control meniu; gestionare; informaţii; Ieşire

Dimensiuni (L x A x î)

61,33 x 44,58 x 15,49 cm (cu suport); 61,33 x 36,2 x 4,19 cm (fără suport)

Greutate

4,85 kg (cu suport); 4,25 kg (fără suport)

Temperatură de funcţionare

5° – 35°C

Umiditate de funcţionare

20 – 80% umiditate relativă (fără condensare)

Certificări şi conformităţi

CE; CB; KCC; NOM; PSB; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; MEPS Vietnam; WEEE; Certificare Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7;
parteneriat de transport SmartWay – numai NA

Culoarea produsului

Argintiu-verzui

Garanţie

1 an de garanţie limitată, care include 1 an pentru componente, manoperă şi servicii la sediu, în următoarea zi lucrătoare. Termenii şi condiţiile diferă în funcţie de ţară. Se
aplică anumite restricţii şi excluderi.

Conţinut cutie

cablu de alimentare în c.a.; cablu HDMI; cablu DisplayPort; CD (include ghidul pentru utilizator, garanţie, drivere); suport montură VESA; Sursă de tensiune externă

Montură VESA

100 mm

Informaţii de comandă

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. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca
reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. Toate
celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi.
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