Podatkovni list

Zaslon HP Pavilion 27q

Velik, drzen in z značajem

Ta drzen, prostoren in
presenetljivo raznolik zaslon z
diagonalo 68,58 cm (27
palcev) se nevidno poveže z
vsakim članom družine. Ne
glede na to, ali gre za nočno
učenje ali gledanje filmov,
ločljivost QHD in izjemno
široki koti gledanja spremenijo
vso domačo zabavo v izkušnjo
velikega formata, v kateri
lahko uživa celotna družina.
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Realistične barve. Neverjetna kakovost slike.
● Ta izjemni zaslon QHD z diagonalo 68,58 cm (27 palcev) zagotavlja novo raven podrobnosti za
fotografije in videoposnetke. Izkusite razliko pri gledanju s standardnim 100-odstotnim barvnim
prostorom sRGB2 z realističnimi slikovnimi elementi.
Popolnoma osupljivo
● Izkusite razliko, ki jo prinaša oblikovanje od roba do roba. Manjši okvirji in izjemno široki koti gledanja
zagotavljajo večji prostor za gledanje, na katerem lahko vaša družina prikazuje svojo vsebino.
Sodobna digitalna povezljivost
● Dva priključka HDMI in DisplayPort™ omogočata prikaz slikovnih elementov na velikem zaslonu. S
tehnologijo AMD FreeSync™ lahko igrate veliko ali malo, ne da bi izkušali vrzeli, prekinitve ali
zakasnitve.3,4,5
Posebnosti
Zaslon QHD
●

Izjemno ostre podrobnosti in ločljivost s 3,7 milijona slikovnih točk, ki vas bo prevzela.

Kosajte se z najboljšimi
●

Tehnologija PLS zagotavlja jasen pogled s skoraj katerega koli kota. Vsak sedež v hiši je najboljši.

Zaslon z mikro robom
●

Ker zaslon skoraj nima roba, si lahko z nastavitvijo več monitorjev zagotovite izkušnjo gledanja z
izjemno širokim zornim kotom.

AMD FreeSync™
●

Pozabite na zakasnitve pri igri in manjkajočih slikah.

Za ogled slik v ločljivosti QHD (visoka ločljivost Quad) potrebujete vsebino QHD.
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
DisplayPort™ in logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki v lasti zveze VESA® (Video Electronics Standards Association) v ZDA in drugih državah.
4 FreeSync je tehnologija AMD, omogočena na zaslonih FHD, ki je zasnovana tako, da z zaklepanjem hitrosti osveževanja zaslona na hitrost sličic grafične kartice odpravi prekinitve in/ali vrzeli v igrah in videoposnetkih.
Potrebujete monitor, grafično kartico AMD Radeon™ in/ali procesor AMD serije A, združljiv s funkcijo DisplayPort™ Adaptive-Sync. Potrebujete AMD Catalyst™ 15.2 različice beta (ali novejše). Prilagodljive hitrosti
osveževanja so odvisne od zaslona.
5 © 2017 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice pridržane. AMD, AMD FreeSync, logotip puščice AMD in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. v Združenih državah Amerike in/ali
drugih sodnih oblasteh. Imena vseh drugih izdelkov so zgolj referenčna in so lahko blagovne znamke njihovih ustreznih lastnikov.
6 Za ogled slik v štirikratni visoki ločljivosti (QHD) potrebujete vsebino QHD.
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Velikost prikaza

68,58 cm (27 palca)

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

Zaslon PLS z osvetlitvijo LED od zadaj

Razmak slikovnih pik

0,233 mm

Odzivni čas osveževanja

5 ms iz sive v sivo

Svetlost

350 cd/m²

Kontrastno razmerje

statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 10.000.000 : 1

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Vhodni video signal

1 priključek DisplayPort™ 1.2 (s podporo za HDCP); 2 priključka HDMI 1.4 (s podporo za HDCP)

Ločljivost

QHD (2560 x 1440 pri 60 Hz)

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 120 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte
slikovnih pik

Do 75 Hz

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljiv

Fizične varovalne funkcije

Pripravljen za uporabo ključavnice

Kot premika zaslona

Nagib: od –5 do 25 °C

Tehnični podatki o okolju

Osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; Zaslon brez arzena; Nizka količina halogenih snovi

Napajalnik in napajalne zahteve

Vhodna napetost: 90 do 265 voltov izmeničnega toka pri 50 do 60 Hz; poraba energije: največ 39,8 W, običajno 37,4 W; način pripravljenosti: 0,3 W

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A; Vidna diagonala zaslona: 68,58 cm (27 palca); Poraba energije med delovanjem: 30 W; Letna poraba energije: 44 kWh;
Ločljivost zaslona: QHD (2560 x 1440 pri 60 Hz)

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona Brightness (Svetlost); Contrast (Kontrast); Color control (Upravljanje barv); Input control (Upravljanje vhodnega signala); Image control (Nadzor slike); Power Control
(Upravljanje napajanja); Menu control (Upravljanje menija); Management (Upravljanje); Information (Informacije); Exit (izhod)
Mere (š x g x v)

61,33 x 44,58 x 15,49 cm (s stojalom); 61,33 x 36,2 x 4,19 cm (brez stojala)

Teža

4,85 kg (s stojalom); 4,25 kg (brez stojala)

Obseg temperature pri delovanju

Od 5 do 35 °C

Obseg vlažnosti zraka pri delovanju

Od 20- do 80-odstotna relativna vlažnost (brez kondenzacije)

Certifikati in skladnost

CE; CB; KCC; NOM; PSB; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietnam); WEEE; potrdilo Microsoft WHQL za Windows 10,
Windows 8 in Windows 7; SmartWay Transport Partnership – na voljo samo v Severni Ameriki

Barva izdelka

Svetla srebrna

Garancija

1 letna omejena garancija vključuje 1 leto garancije na dele, delo in storitev pomoči na lokaciji naslednji delovni dan. Pogoji in določila so odvisni od države. V veljavi
so določene omejitve in izključitve.

Vsebina škatle

napajalni kabel za izmenični tok; kabel HDMI; kabel DisplayPort; CD (vključuje uporabniški vodnik, garancijo in gonilnike); namestitveni nosilec VESA; zunanji
napajalnik

Nosilec VESA

100 mm

Informacije o naročanju

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. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in
storitve so določena v izrecnih izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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