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Usandsynlig tynd.
Uimodståelig pris.
Med denne ultratynde skærm
med mikrokant får du den
skarpe billedkvalitet, du har
ledt efter. Den har et flot
design i aluminium og en
ultrabred synsvinkel. Din
oplevelse bliver helt
anderledes, uanset om du
browser eller streamer.

Flot, ultratyndt design
● Denne skærm er lavet af let og solidt metal og har en mat overflade samt en poleret
glans. Den er ultratynd og har et moderne look uden at være dyr.
Imponerende fra kant til kant
● Skærmen har mikrokant og IPS-panel, som giver dig mulighed for at se skarpe og
klare billeder fra alle vinkler. Du får en stor oplevelse med skærmen, som er perfekt i
en dobbeltskærmopsætning.
Fyldt med underholdningsfunktioner
● Du vil opdage en skarp og klar forskel med FHD1-opløsningen. Og takket være AMD
FreeSync™2 kan du spille uden sløring og forsinkelser.

Det kræver Full HD-indhold (FHD) at vise billeder i Full HD.
FreeSync er en AMD-teknologi, der er aktiveret på FHD-skærme og er designet til at forhindre hakken og/eller afbrydelser i spil og videoer ved at låse skærmens opdateringshastighed til grafikkortets billedhastighed.
Skærm, AMD Radeon™-grafikkort og/eller AMD A-Series APU, der er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive-Sync kræves. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (eller nyere) kræves. Adaptive opdateringshastigheder varierer
afhængigt af skærmen.
3
FreeSync™ kan kun bruges med DisplayPort-tilslutning. FreeSync er en AMD®-teknologi, der er aktiveret på FHD- eller QHD-skærme og er designet til at forhindre hakkende billeder og/eller svigtende synkronisering i
spil og videoer ved at låse skærmens opdateringshastighed til grafikkortets billedhastighed. Kræver skærm, AMD® Radeon™-grafikkort og/eller AMD® A-Series-APU, der er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive Sync.
Kræver AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (eller nyere). De fleksible opdateringshastigheder varierer afhængigt af skærmen.
4
Alle specifikationer for ydelsen repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
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Fremhævede funktioner
Fuld HD-skærm/1080p-skærm
Forbered dig på fantastiske og klare billeder i uforglemmelig kvalitet på denne enestående FHD-skærm.1
Skærm med smal kant
Der er næsten ingen kant omkring skærmen, så du får ultrabred visning og kan nyde et samlet billede på flere skærme.
Refleksfrit panel
Nyd både solen og dit yndlingsindhold takket være et panel med anti-genskin. En ikke-reflekterende og mat overflade betyder, at du får mindre genskin udenfor.
Dæmpet blåt lys
Med dæmpet blåt lys skifter skærmen til varmere farver, hvilket gør hvide farver mere naturlige, så du ikke overanstrenger dine øjne.
Del panoramaoplevelsen
Oplev levende detaljer fra stort set alle vinkler – med ensartede farver og skarpe billeder i hele den utrolige synsvinkel på 178° – både vandret og lodret.
Bliv lige så god som de bedste
Uanset hvor du står, kan du se HP IPS-skærmens klare og levende billeder helt tydeligt. IPS-teknologien giver nøjagtig billedgengivelse og ensartethed på tværs af
det ultrabrede skærmbillede. Få den samme vide billedoplevelse som på førsteklasses tablet-pc'er og mobilenheder.
Kompakt og elegant design
Få alt, hvad du har brug for, i én og samme elegante pakke. Med kun én tilslutning til væggen er du fri for rod med ledninger. Slankt design giver dig mere plads til en
bedre computeroplevelse.
Moderne design
Skærmen er smart, moderne og ikke mindst flot sammen med din nyeste enhed. Den passer perfekt i det moderne hjem.
Juster til din foretrukne vinkel
Indstil skærmen, så den passer til dig, ved hjælp af hældningsindstillingen på 5° fremad eller 25° bagud.
Fantastiske billeder
Den jævne overgang for grå til grå med en svartid på 5 ms gør dine videoer og spil levende og mere realistiske med mindre hakken og færre uklarheder.
AMD® FreeSync™-teknologi
Få den mest flydende og responsive spiloplevelse. Ved at synkronisere opdateringshastigheden med din GPU, sikrer AMD® FreeSync™, at der aldrig mere er
forsinkelser eller forskudte skærmbilleder.3

Det kræver Full HD-indhold (FHD) at vise billeder i Full HD.
FreeSync er en AMD-teknologi, der er aktiveret på FHD-skærme og er designet til at forhindre hakken og/eller afbrydelser i spil og videoer ved at låse skærmens opdateringshastighed til grafikkortets billedhastighed.
Skærm, AMD Radeon™-grafikkort og/eller AMD A-Series APU, der er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive-Sync kræves. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (eller nyere) kræves. Adaptive opdateringshastigheder varierer
afhængigt af skærmen.
3 FreeSync™ kan kun bruges med DisplayPort-tilslutning. FreeSync er en AMD®-teknologi, der er aktiveret på FHD- eller QHD-skærme og er designet til at forhindre hakkende billeder og/eller svigtende synkronisering i
spil og videoer ved at låse skærmens opdateringshastighed til grafikkortets billedhastighed. Kræver skærm, AMD® Radeon™-grafikkort og/eller AMD® A-Series-APU, der er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive Sync.
Kræver AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (eller nyere). De fleksible opdateringshastigheder varierer afhængigt af skærmen.
4 Alle specifikationer for ydelsen repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
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Skærmstørrelse

55,88 cm (22")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

IPS og LED-baggrundslys

Pixel pitch

0,247 mm

Svartid

5 ms grå til grå (med overdrive)

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Opløsning

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 86 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 75Hz

Skærmegenskaber

Refleksfri; Antistatisk; IPS-teknologi (IPS-teknologi); Valg af sprog; LED-bagbelysning; Betjeningsknapper på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren

Skærm - inputtype

1 VGA; 1 HDMI 2.0

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Klar til sikkerhedslås

Skærmflytningsvinkel

Hældning: -5 til +25°

Miljøspecifikationer

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: A Strømforbrug i tændt tilstand: 18 W; Årligt energiforbrug: 27 kWh; Standby: 0,23 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,16 W

Skærm - brugerindstillinger

Lysstyrke; Farvestyring; Kontrast; Afslut; Billedstyring; Oplysninger; Indgangskilde; Sprog; Administration; Menu; OK; Strømforsyning

Mål (b x d x h)

48,98 x 3,97 x 29,67 cm

Note vedrørende mål (metrisk)

Uden stativ.

Vægt

2,33 kg

Temperaturområde ved drift

5 til 35°C

Luftfugtighedsområde ved drift

20% til 80% relativ luftfugtighed

Product Dimensions (with stand metric)

48,96 x 18 x 38 cm

Certificeringer og overholdelser

BSMI; CB; CCC; CE; CEL, klasse 2; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IEC 60950-1; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; MEPS;
Microsoft WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8 og Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV Bauart; VCCI; ISC;
Dæmpet blåt lys

Garanti

1 års begrænset garanti

Indhold

Netledning til vekselstrøm; Dokumentation; HDMI-kabel; Garantikort; Installationsplakat; Strømadapter

Bestillingsinformation

3KS60AA#ABB: 192018805767; 3KS60AA#A2N: 192018805842; 3KS60AA#ABT: 192018805804; 3KS60AA#ABU:192018805774 ; 3KS60AA#ABV: 192018805828;
3KS60AA#ABY: 192018805798; 3KS60AA#ACQ: 192018805811; 3KS60AA#UUG: 192018805835; 3KS60AA#UUZ:192018805781

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net
kan du se registreringsstatus for hvert land. Du kan se oplysninger om solenergitilbehør i HP’s butik med tilbehør fra tredjeparter på www.hp.com/go/options. ENERGY
STAR® og ENERGY STAR®-logoet er registrerede varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er
varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. USB-C™ er et varemærke tilhørende USB Implementers Forum.
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