Dataark

HP 27q-skærm

Gør din underholdning
levende
Denne flotte QHD-skærm på
27" diagonalt gør din
underholdning levende. Den
kan både bruges til almindelig
gaming og til streaming af
den nyeste underholdning.
Den har også fantastiske
farver og realistiske billeder,
så du altid får en fryd for øjet.

Skarp visning. Flotte billeder.
● Fantastisk skarp og realistisk billedkvalitet giver dine medier et helt nyt
detaljeniveau. Denne QHD(1)-skærm har dobbelt så god opløsning som en standard
FHD. Det giver dig en smuk visuel oplevelse hver gang.
Mange tilslutningsmuligheder
● Du kan nemt oprette forbindelse til alle dine enheder med to HDMI, DVI og
skærmudgange.
Skærmindhold, der følger med
● Du får skarpe, klare aktionssekvenser uden skygger og sløring takket være en
responstid på 2 ms (4). Den har en lysstyrke på 350 nit, så billederne vises endnu
mere farverige og levende.
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Visning af Quad HD-billeder (QHD) kræver QHD-indhold.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.
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Fremhævede funktioner
QHD-skærm
Fordyb dig i ultraskarpe detaljer leveret af 3,7 mio. pixels. Med en opløsning på 2560 x 1440 bliver alt dit indhold forvandlet til en uovertruffen
underholdningsoplevelse.(1)
TN-skærm
Du kan nyde den nyeste actionfilm eller et højoktans-computerspil med den hurtige gengivelse af billeder og de lynhurtige opdateringstider på denne TN-skærm.
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.
Moderne design
Skærmen er smart, moderne og ikke mindst flot sammen med din nyeste enhed. Den passer perfekt i det moderne hjem.
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.
Svartid på 2 ms med overdrive
Fjerner bevægelsessløring, hvilket giver dig skarp og problemfri gameplay, uanset hvad der sker på skærmen.
Dæmpet blåt lys
Med dæmpet blåt lys skifter skærmen til varmere farver, hvilket gør hvide farver mere naturlige, så du ikke overanstrenger dine øjne.
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HP 27q-skærm

Skærmstørrelse

68,47 cm (27")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

Panel med lodret billedjustering (TN) og LED-baggrundslys

Pixel pitch

0,233 mm

Svartid

2 ms grå til grå

Lysstyrke

350 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk

Synsvinkel

160° lodret; 170° vandret;

Videoindgangssignal

1 DisplayPort™; 1 HDMI

Opløsning

QHD (2560 x 1440 @ 60 Hz)

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 90 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 76Hz

Skærmegenskaber

Refleksfri; Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren

Skærm - inputtype

1 DisplayPort™ 1.2; 1 DVI-D; 1 HDMI 1.4 (med HDCP-understøttelse)

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Klar til sikkerhedslås

Skærmflytningsvinkel

Vippefunktionalitet: -5 til +20°

Miljøspecifikationer

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri bagbelysning på skærmen

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: A Strømforbrug i tændt tilstand: 26 W; Årligt energiforbrug: 38 kWh; Standby: 0,35 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,21 W

Skærm - brugerindstillinger

Farvestyring; Afslut; Billedstyring; Oplysninger; Indgangskilde; Sprog; OK; Strømforsyning

Vægt

4,3 kg

Temperaturområde ved drift

5 til 35°C

Luftfugtighedsområde ved drift

20 til 80% ikke-kondenserende

Product Dimensions (with stand metric)

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

Certificeringer og overholdelser

MEPS – Australien og New Zealand; 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-certificering (Windows 10, Windows 8,1 og Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS Vietnam;
WEEE; EU RoHS

Garanti

1 års begrænset garanti

Indhold

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

VESA-beslag

100 mm

Bestillingsinformation
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