Specifikace

Displej HP 27q

Vdechněte zábavě nový
život
Tento ostrý 27" displej QHD
vdechne vašemu oblíbenému
obsahu nový život, ať už se
jedná o hraní nebo
streamování nejnovějších
videí. Díky živým barvám a
realistickým detailům bude
obraz vždy úchvatný.

Skvělá podívaná. Úžasný obraz.
● Strhující, ostrý a realistický obraz dodá mediálnímu obsahu široké spektrum detailů.
Tento displej QHD(1) poskytuje dvojnásobné rozlišení oproti standardnímu rozlišení
FHD a dosahuje tak úžasných detailů.
Moderní možnosti připojení
● Připojte pohodlně všechna zařízení s porty HDMI, DVI a porty pro displej.
Obraz, který nezaostává
● Užívejte si akci s ostrým a jasným obrazem bez rozmazání a nechtěného stisku
jiných kláves díky 2ms době odezvy (4) S jasem 350 nitů uvidíte svůj oblíbený obsah
v novém světle.
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Zobrazení QHD vyžaduje obsah v rozlišení QHD.
Všechny technické specifikace představují typické parametry, které společnosti HP poskytli výrobci komponentů; skutečný výkon zařízení se může lišit, může být vyšší nebo nižší.

Specifikace

Funkce
Displej QHD
V úchvatném rozlišení a ultraostrých detailech 3,7 milionu pixelů se snadno ztratíte. Rozlišení 2 560 x 1 440 přemění veškerý obsah na pozoruhodně zábavný
prožitek.(1)
Panel TN
Vychutnejte si nejnovější akční trháky nebo vysokooktanové videohry s krátkou časovou prodlevou pixelů a bryskní dobou odezvy tohoto panelu TN.
Monitor s minimálními okraji kolem displeje
Provedení prakticky bez rámečku a velmi široké pozorovací úhly umožňují bezchybné uspořádání s několika dalšími monitory.
Moderní design
Tento moderní displej s elegantním designem představuje dokonalý doplněk pro nejnovější zařízení a lze jej snadno integrovat do každé moderní domácnosti.
Antireflexní panel
Užívejte si sluníčko a svůj oblíbený obsah s panelem vybaveným antireflexním filtrem. Neodrazivý panel s nízkou úrovní lesku zajistí lepší zobrazení ve venkovním
prostředí.
2ms doba odezvy s technologií Overdrive
Eliminuje rozmazání pohybu a umožňuje ostrý a plynulý obraz nezávisle na obsahu.
Decentní modré podsvícení
V režimu tlumení modrého světla se zobrazení barev posune do teplejšího spektra, aby odstíny bílé vypadaly přirozeněji a vaše oči nebyly tolik namáhány.
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Displej HP 27q

Velikost monitoru

68,47 cm (27")

Poměr stran

16:9

Typ monitoru

TN s LED podsvícením

Rozteč pixelů

0,233 mm

Doba odezvy

2 ms (šedá – šedá)

Jas

350 cd/m²

Kontrastní poměr

1 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický

Úhel zobrazení

160° svisle; 170° vodorovně

Signál videovstupu

1 port DisplayPort™; 1 port HDMI

Rozlišení

QHD (2 560 x 1 440 při 60 Hz)

Zobrazit interval prověřování
(horizontálně)

Až 90 kHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)

Až 76 Hz

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné

Zobrazit typ vstupu

1 port DisplayPort™ 1.2; 1 port DVI-D; 1 port HDMI 1.4 (s podporou HDCP)

Funkce mechanického zabezpečení

Připraveno pro bezp. zámek

Nastavitelný úhel monitoru

Náklon: -5 až +20°

Parametry prostředí

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti

Účinnost napájení

Třída energetické účinnosti: A Spotřeba energie při zapnutém režimu: 26 W; Roční spotřeba energie: 38 kWh; Pohotovostní režim: 0,35 W; Spotřeba energie (vypnuto):
0,21 W

Zobrazit možnosti ovládání uživatelem

Ovládání barev; Konec; Ovládání obrazu; Informace; Vstupní zdroj; Jazyk; OK; Napájení

Hmotnost

4,3 kg

Rozsah provozních teplot

5 až 35 °C

Rozsah provozní vlhkosti

20 až 80% (nekondenzující)

Product Dimensions (with stand metric)

61,36 x 21,69 x 44,07 cm

Certifikace a normy

MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Certifikace Microsoft WHQL
(Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (Severní Amerika); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; EU
RoHS

Záruka

2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Obsah krabice

Napájecí kabel; Dokumentace; Kabel HDMI; Záruční list; Instalační leták

Držák VESA

100 mm

Informace o objednávce

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. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a
službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších
záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v
jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce www.epeat.net. Solární příslušenství naleznete v obchodě HP s
příslušenstvím od jiných výrobců na stránce www.hp.com/go/options. ENERGY STAR® a značka ENERGY STAR® jsou registrované ochranné známky americké agentury
EPA. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. USB
Type-C™ je ochranná známka společnosti USB Implementers Forum.

