Спецификация

Дисплей HP 27q

Вдъхнете живот на
развлечението
От обикновени игри до
най-новите развлекателни
програми, излъчвани в
реално време, този ярък
QHD екран с диагонал от 27
инча ще вдъхне живот на
всичко, което гледате. А
впечатляващите цветове и
реалистичните образи
винаги Ви осигуряват
атрактивна гледка.
Ясна картина. Кристален образ.
● Изумително яркото и реалистично качество на образа разкрива едно ново ниво
на детайлите в разглежданото от Вас съдържание. Този QHD(1) екран има
двойно по-висока разделителна способност в сравнение със стандартните FHD
екрани за зашеметяващи визуални ефекти всеки път.
Модерна свързаност
● Свързвайте удобно устройствата си с HDMI и DVI портове, както и с портове на
екрани.
Картина, която никога не изостава
● Насладете се на ясно и реалистично действие без артефакти или размазване на
образа с време на реакция от 2 милисекунди (4) С 350 нита яркост, вижте как
съдържанието Ви оживява.

Съдържание с висока разделителна способност (QHD) е необходимо за преглед на QHD изображения.
Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или
по-ниска.
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Изобразяване
QHD дисплей
Отдайте се на завладяващата разделителна способност и ултра острите детайли на 3,7 милиона пиксела. Разделителната способност от 2560 x 1440
пиксела трансформира цялото Ви съдържание за забележително завладяващо развлечение.(1)
TN панел
Насладете се на най-новия екшън филм или на повишаваща адреналина видео игра с ниското закъснение на пикселите и бързото време на реакция на
този TN панел.
Дисплей с изключително тънка рамка
На практика без рамка около дисплея, изключително широките зрителни ъгли осигуряват безпроблемни конфигурации с няколко монитора.
Модерен дизайн
Със своя тънък дизайн този съвременен дисплей е чудесна добавка към най-новото Ви устройство и идеално се вписва в съвременния дом.
Противоотражателен панел
Наслаждавайте се на слънцето и на любимото си съдържание с този противоотражателен панел. Без отражения и с нисък блясък, за да получавате
по-малко отблясъци, докато сте навън.
Време на реакция от 2 милисекунди с Overdrive
Отстранява напълно размазването на движенията за безупречно и плавно представяне по време на игра, независимо от това какво се случва на екрана.
Ниско ниво на синя светлина
Използването на режима за ниско ниво на синя светлина променя цветовете на дисплея Ви към по-топъл спектър, като същевременно прави белите
цветове по-естествени и натоварва по-малко очите.

Съдържание с висока разделителна способност (QHD) е необходимо за преглед на QHD изображения.
Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или
по-ниска.
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Дисплей HP 27q

Размер на дисплея

68,47 см (27 инча)

Съотношение

16:9

Тип на дисплея

TN с LED подсветка

Гъстота на пикселите

0,233 мм

Чакане на отговор

2 милисекунди от сиво до сиво

Яркост

350 cd/m²

Коефициент на контраста

1000:1 статичен; 10 000 000:1 динамичен

Ъгъл на наблюдение

160° вертикален; 170° хоризонтален

Входен видеосигнал

1 DisplayPort™; 1 HDMI

Разделителна способност

QHD (2560 x 1440 @ 60 Hz)

Честота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)

До 90 kHz

Честота на сканиране на дисплея
(вертикална)

До 76 Hz

Характеристики на дисплея

Покритие против отражения; Избор на език; LED подсветка; Контроли за управление от екрана; Plug and Play; Потребителско програмиране

Входен тип на дисплея

1 DisplayPort™ 1.2; 1 DVI-D; 1 HDMI 1.4 (с HDCP поддръжка)

Функции за физическа защита

Готов за устройство за заключване

Ъгъл на местене на дисплея

Наклон: -5 до +20°

Данни за околната среда

Стъкло на дисплея без арсен; Подсветка на дисплея без живак

Енергийна ефективност

Клас енергийна ефективност: A Консумация на енергия при режим „вкл.“: 26 W; Годишна консумация на енергия: 38 kWh; Режим на готовност: 0,35 W;
Консумация на мощност (режим „изкл.“): 0,21 W

Опции на управление на дисплея от
потребителя

управление на цветовете; изход; управление на картината; информация; входен източник; език; OK; Захранване

Тегло

4,3 кг

Дапазон на експлоатационната
температура

От 5 до 35°C

Експлоатационен диапазон на
влажността

От 20 до 80% без кондензация

Product Dimensions (with stand metric)

61,36 x 21,69 x 44,07 см

Сертификати и съвместимост

Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; E-Standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL
Certification (Windows 10, Windows 8,1 и Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (Северна Америка); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; Виетнам
MEPS; WEEE; Директива на ЕС относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

Гаранция

1 година ограничена гаранция

Съдържание на кутията

Захранващ кабел за променлив ток; Документация; HDMI кабел; Гаранционна карта; Постер за инсталиране

Монтиране по VESA

100 мм

Информация за поръчки

3FV90AA#ABB:192018681880; 3FV90AA#A2N: 192018681965; 3FV90AA#ABT: 192018681927; 3FV90AA#ABU: 192018681897; 3FV90AA#ABV: 192018681941;
3FV90AA#ABY: 192018681910; 3FV90AA#ACQ: 192018681934; 3FV90AA#UUG: 192018681958; 3FV90AA#UUZ:192018681903

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без предизвестие. Единствените гаранции за
продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните придружаващи ги документи за гаранция. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се
тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.
Регистриран в EPEAT®, където е приложимо. EPEAT регистрацията е различна според държавата. Проверете в http://www.epeat.net състоянието на регистрация
по държави. Вижте опционалния магазин на партньори на HP за аксесоари, захранвани със слънчева енергия, на www.hp.com/go/options ENERGY STAR® и
марката ENERGY STAR® са регистрирани търговски марки на Американската агенция за опазване на околната среда. DisplayPort™ и логото на DisplayPort™ са
търговски марки, собственост на Асоциацията за видео електронни стандарти (VESA®) в САЩ и други държави. USB Type-C™ е търговска марка на форума на
организациите, внедряващи USB.

