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HP Pavilion 27q Ekran

Büyük, net ve inanılmaz
etkileyici
Net, geniş ve şaşırtıcı
derecede çok yönlü olan bu
68,58 cm (27") diyagonal
ekran ailedeki herkesle
sorunsuz bir şekilde bağlantı
kurar. QHD çözünürlük ve son
derece geniş görüntüleme
açıları, okul gecelerinden film
gecelerine kadar tüm ev
eğlencenizi tüm ailenin keyif
alabileceği kapsayıcı bir
deneyime dönüştürür.
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Gerçeğe eşdeğer renkler. İnanılmaz görüntü kalitesi.
● Bu mükemmel 68,58 cm (27") diyagonal QHD ekranla fotoğraflarınıza ve videolarınıza daha fazla
ayrıntı kazandırın. Gerçek hayattaki gibi görüntülenen görseller ile standart %100 sRGB renk
alanının2 sunduğu görüntüleme farkını yaşayın.
Kenardan kenara göz alıcı
● Kenardan kenara tasarımın getirdiği farkı yaşayın. Daha küçük çerçeveler ve son derece geniş
görüntüleme açıları daha geniş bir görüntüleme alanı oluşturarak ailenize içerikleri göstermek için
mükemmel bir sahne sunar.
Modern Dijital Bağlantı
● İkili HDMI ve DisplayPort™ sayesinde tüm aygıtlarınızda büyük ekran görüntüleri elde edin. Ve AMD
FreeSync™ ile ekran yırtılması, takılma ya da gecikme yaşamadan istediğiniz kadar oyun oynayın.3,4,5
Özellikler
QHD Ekran
●

3,7 milyon pikselle son derece net ayrıntılar ve büyüleyici çözünürlük

En iyiye yönelin
●

PLS teknolojisi, neredeyse her açıdan daha net görüntüler sunar. Evinizdeki her koltuk, en iyi görüş
açısına sahiptir.

Mikro kenarlı ekran
●

Ekran çevreleyen bir çerçeve neredeyse olmadığı için çok geniş açılı görüntüleme deneyimi kesintisiz
çoklu monitör kullanımı sağlar.

AMD FreeSync™
●

Oyunlarda takılmaya ve görüntü bozulmasına son verin.

QHD (Quad High Definition) görüntüleri görüntüleyebilmek için QHD içerik gerekir.
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
DisplayPort™ ve DisplayPort™ logosu, ABD’de ve diğer ülkelerde Video Electronics Standards Association’a (VESA®) ait ticari markalardır.
4 FreeSync, FHD ekranlar üzerinde etkinleştirilen ve ekranın yenileme hızını, grafik kartının kare hızına kilitleyerek oyunlarda ve videolarda takılma ve/veya bozulmaları ortadan kaldırmak için tasarlanan bir AMD
teknolojisidir. Monitör, AMD Radeon™ Grafik Kartı ve/veya DisplayPort™ Uyarlamalı Eşitleme ile uyumlu AMD A Serisi APU gereklidir. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (ya da üzeri) gereklidir. Uyarlanabilir yenileme hızları ekrana
göre değişiklik gösterir.
5 © 2017 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, AMD FreeSync, AMD'nin ok logosu ve bunların çeşitli birleşimleri, Advanced Micro Devices, Inc.'nin ABD'de veya diğer yargı bölgelerinde ticari markalarıdır.
Diğer tüm ürün adları yalnızca referans amaçlı kullanılmıştır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.
6 QHD (Quad High Definition) görüntüler için QHD içerik gerekir.
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Ekran boyutu

68,58 cm (27")

En boy oranı

16:9

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı PLS

Piksel

0,233 mm

Yenileme yanıt süresi

5 ms gri-gri

Parklaklık

350 cd/m²

Kontrast oranı

1000:1 statik; 10000000:1 dinamik

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Video giriş sinyali

1 DisplayPort™ 1.2 (HDCP desteği ile); 2 HDMI 1.4 (HDCP desteği ile)

Çözünürlük

QHD (60 Hz'de 2560 x 1440)

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)

120 kHz'e kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)

75 Hz'ye kadar

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Dil seçimi; LED arkadan aydınlatma; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir

Fiziksel güvenlik özellikleri

Güvenlik kilidi özellikli

Ekran hareket açısı

Eğim: -5 - +25°

Çevre şartnameleri

Cıva içermeyen LED arkadan aydınlatma; Arsenik İçermeyen Ekran Camı; Düşük Halojen

Güç Kaynağı ve Güç Gereksinimleri

Giriş voltajı: 50-60 Hz'de 90-265 VAC; Güç tüketimi: 39,8 W maksimum, 37,4 W tipik; Bekleme modu: 0,3 W

Enerji verimliliği

Enerji verimlilik sınıfı: A; Görünür ekran diyagonal: 68,58 cm (27"); Açık modda güç tüketimi: 30 W; Yıllık enerji tüketimi: 44 kWh; Ekran çözünürlüğü: QHD
(60 Hz'de 2560 x 1440)

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Parlaklık; Kontrast; Renk denetimi; Giriş denetimi; Görüntü denetimi; Güç denetimi; Menü denetimi; Yönetim; Bilgi; Çıkış

Boyutlar (g x d x y)

61,33 x 44,58 x 15,49 cm (ayaklı); 61,33 x 36,2 x 4,19 cm (ayaksız)

Ağırlık

4,85 kg (ayaklı); 4,25 kg (ayaksız)

Çalıştırma Isısı

5° - 35°C

Çalıştırma Nemi

%20 - 80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Sertifikalar ve uyumluluklar

CE; CB; KCC; NOM; PSB; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; AEEE; WHQL Sertifikası Windows 10, Windows 8,
Windows 7; SmartWay Transport Partnership - yalnızca Kuzey Amerika

Ürün rengi

Yeşil gümüş

Garanti

Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Kutunun İçindekiler

AC güç kablosu; HDMI kablosu; DisplayPort kablosu; CD (Kullanım Kılavuzu, garanti, sürücüler içerir); Vesa montaj bağlantı parçası; Harici güç kaynağı

VESA montaj

100 mm

Sipariş bilgileri

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. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu
ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede
olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
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