Datablad

HP Pavilion 27q Display

Stor, kraftfull och
fantastiskt uttrycksfull
Den här kraftfulla, stora och
förvånansvärt mångsidiga
skärmen på 68,58 cm (27
tum) ansluts sömlöst till alla i
familjen. QHD-upplösningen
och de mycket vida
betraktningsvinklarna gör all
hemunderhållning till en
fantastisk upplevelse som
hela familjen kan njuta av,
oavsett om det är en
pluggkväll eller filmkväll.
1

Verklighetstrogna färger. Otrolig bildkvalitet.
● Ge dina foton och videor en ny detaljnivå med den här strålande QHD-skärmen på 68,58 cm (27
tum). Upplev den visuella skillnaden med en 100 % sRGB-standardfärgrymd2 med visuella effekter
som ser ut precis som i verkligheten.
Fantastisk från kant till kant
● Upplev skillnaden med kant-till-kant-design. Tunnare ramar och mycket vida betraktningsvinklar
öppnar upp en större visningsyta, vilket ger familjen en perfekt scen för att visa upp innehåll.
Modern digital anslutning
● Få visuella effekter i storformat på alla enheter tack vare dubbla HDMI- och DisplayPort™-uttag. Med
AMD FreeSync™ kan du spela så lite eller så mycket som du vill utan brytningslinjer, hackig eller
eftersläpande bild.3,4,5
Höjdpunkter
QHD-skärm
●

Mycket skarpa detaljer och fängslande skärpa med 3,7 miljoner bildpunkter

Skaffa dig det bästa
●

IPS-teknik ger dig en tydlig bild från nästan vilken vinkel som helst. Du har den bästa platsen var du
än sitter.

Micro-edge-skärm
●

Bildskärmens otroligt smala ram ger en bildupplevelse med riktigt breda betraktningsvinklar,
idealiskt för smidig montering av flera skärmar

AMD FreeSync™
●

Nu är det slut på hackigt spelande och osynkade bilder.

QHD-innehåll (Quad High Definition) krävs för visning av QHD-bilder.
Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder.
4 FreeSync är en AMD-teknik för FHD-skärmar som utformats för att förhindra att bilden hackar och/eller bryts när du spelar spel och tittar på video. Den låser skärmens uppdateringsintervall till grafikkortets
bildfrekvens. Bildskärm, AMD Radeon™-grafik och/eller AMD A-Series APU med stöd för DisplayPort™ Adaptive-Sync krävs. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (eller senare) krävs. De adaptiva uppdateringsintervallen kan variera
beroende på bildskärm.
5 © 2017 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD FreeSync, AMD:s pillogotyp och kombinationer av dessa är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. i USA och/eller andra länder. Alla andra
produktnamn används endast som referens och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.
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HP Pavilion 27q Display

Bildskärmsstorlek

68,58 cm (27")

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Bildskärmstyp

PLS med LED-bakgrundsbelysning

Pixelstorlek

0,233 mm

Svarstid för uppdatering

5 ms grått till grått

Ljusstyrka

350 cd/m²

Bildkvot

1000:1 statiskt; 10000000:1 dynamiskt

Videoinsignal

1 DisplayPort™ 1.2 (med stöd för HDCP); 2 HDMI 1.4 (med stöd för HDCP)

Upplösning

QHD (2560 x 1440 vid 60 Hz)

Visningsfrekvens vid skanning (horisontell) Upp till 120 kHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

Upp till 75 Hz

Skärmegenskaper

Antireflexbehandlad; Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug and play; Kan programmeras av användaren

Fysiska säkerhetsfunktioner

Redo för säkerhetslåsning (lås säljs separat)

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: -5 till +25 °

Specifikationer för omgivning

Kvicksilverfri LED-bakgrundsbelysning; Arsenikfritt bildskärmsglas; Låg halogenhalt

Nätenhet och strömförsörjning

Ingångsspänning: 90–265 V AC vid 50–60 Hz; Strömförbrukning: 39,8 W maximalt, 37,4 W normalt; Vänteläge: 0,3 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklass: A; Synlig skärm (diagonalt): 68,58 cm (27"); Skärmupplösning: QHD (2560 x 1440 vid 60 Hz)

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Ljusstyrka; Kontrast; Färgkontroll; Inmatningskontroll; Bildkontroll; Strömkontroll; Menykontroll; Administration; Information; Avsluta

Yttermått (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 (utan stativ)

Vikt

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

Driftstemperatur

5–35 °C

Luftfuktighet vid drift

20–80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)

Certifieringar och överensstämmelser

CE; CB; KCC; NOM; PSB; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; MEPS i Vietnam; WEEE; Microsoft WHQL-certifiering Windows 10, 8, 7,
SmartWay Transport Partnership – endast Nordamerika

Produktens färg

Pike Silver

Garanti

1 års begränsad garanti inklusive 1 års service på platsen nästa dag samt material och arbete. Villkoren kan variera mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag
gäller.

Förpackningens innehåll

Strömkabel; HDMI-kabel; DisplayPort-kabel; CD (med användarhandbok, garanti och drivrutiner); VESA-monteringsfäste; Extern nätenhet

VESA-fäste

100 mm

Beställningsinfo

1HR73AA#ABB:192018356139
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