Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP 27q

Δώστε πνοή στην
ψυχαγωγία σας
Από το καθημερινό παιχνίδι
μέχρι την αναπαραγωγή των
πιο πρόσφατων
προγραμμάτων ψυχαγωγίας
μέσω ροής, αυτή η ζωντανή
οθόνη QHD27 ιντσών,
ζωντανεύει το περιεχόμενό
σας. Επίσης, με τα έντονα
χρώματα και τη ρεαλιστική
εικόνα—η εικόνα σας θα είναι
πάντα συναρπαστική.
Έντονη προβολή. Λαμπερή εικόνα.
● Η εντυπωσιακά καθαρή και ρεαλιστική ποιότητα εικόνας χαρίζει ένα ολοκαίνουριο
επίπεδο λεπτομέρειας στα μέσα σας. Αυτή η οθόνη QHD(1) παρέχει διπλάσια
ανάλυση σε σύγκριση με την τυπική FHD, για εντυπωσιακές απεικονίσεις, κάθε
φορά.
Σύγχρονη συνδεσιμότητα
● Συνδέστε εύκολα όλες τις συσκευές σας με τις θύρες HDMI, DVI και οθόνης.
Περιεχόμενο οθόνης που συμβαδίζει
● Απολαύστε ευκρινείς και καθαρές σκηνές γεμάτες δράση, χωρίς δημιουργία
ειδώλων και θάμπωμα, χάρη στον χρόνο απόκρισης των 2 ms (4) και, με 350 nit
φωτεινότητας, δείτε το περιεχόμενό μας με ακόμα ποιο ζωντανό φως.
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Για την προβολή εικόνων QHD απαιτείται περιεχόμενο QHD.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP; Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
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Χαρακτηριστικά
Οθόνη QHD
Βυθιστείτε στην καθηλωτική ανάλυση και τις εξαιρετικά ευκρινείς λεπτομέρειες των 3,7 εκατομμυρίων pixel. Η ανάλυση 2560 x 1440 μεταμορφώνει όλο το
περιεχόμενό σας και σας χαρίζει μια εμπειρία ψυχαγωγίας που θα σας μείνει αξέχαστη.(1)
Οθόνη TN
Απολαύστε την πιο πρόσφατη ταινία δράσης ή τα τελειότερα βιντεοπαιχνίδια, με χαμηλή καθυστέρηση πίξελ και σύντομο χρόνο απόκρισης αυτής της οθόνης ΤΝ.
Οθόνη με εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο
Καθώς ουσιαστικά δεν υπάρχει πλαίσιο γύρω από την οθόνη, μπορείτε να απολαύσετε εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής και άψογο συνδυασμό πολλών
οθονών.
Μοντέρνα σχεδίαση
Με τη λεπτή σχεδίαση, αυτή η μοντέρνα οθόνη αποτελεί άριστο συμπλήρωμα της ολοκαίνουριας συσκευής σας και ενσωματώνεται απολύτως αρμονικά στο
σύγχρονο σπίτι.
Αντιθαμβωτική οθόνη
Απολαύστε τον ήλιο και το αγαπημένο σας περιεχόμενο με αυτή την αντιθαμβωτική οθόνη. Μη ανακλαστικές ιδιότητες για χαμηλή αντανάκλαση όταν βρίσκεστε
έξω.
Χρόνος απόκρισης 2 ms με Overdrive
Εξαλείφει το θάμπωμα κατά την κίνηση, για ευκρινές και ομαλό παιχνίδι, ό,τι και αν συμβαίνει στην οθόνη.
Low Blue Light
Με τη λειτουργία χαμηλού μπλε φωτισμού (Low Blue Light), τα χρώματα της οθόνης μεταφέρονται σε ένα θερμότερο φάσμα και τα λευκά γίνονται πιο φυσικά, με
αποτέλεσμα να κουράζονται λιγότερο τα μάτια σας.
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Οθόνη HP 27q

Μέγεθος οθόνης

68,47 cm (27")

Λόγος διαστάσεων

16:9

Τύπος οθόνης

TN με οπισθοφωτισμό LED

Βήμα εικονοστοιχείου

0,233 mm

Χρόνος απόκρισης

2 ms από γκρι σε γκρι

Φωτεινότητα

350 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1.000:1 στατική, 10.000.000:1 δυναμική

Γωνία θέασης

160° κατακόρυφα; 170° οριζόντια

Σήμα εισόδου βίντεο

1 DisplayPort™; 1 HDMI

Ανάλυση

QHD (2.560 x 1.440 στα 60 Hz)

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια)

Έως 90 kHz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη)

Έως 76 Hz

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από τον χρήστη

Τύπος στοιχείων εισόδου οθόνης

1 DisplayPort™ 1.2; 1 DVI-D; 1 HDMI 1.4 (με υποστήριξη HDCP)

Λειτουργίες ασφάλειας υλικού

Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας

Γωνία οθόνης

Κλίση: -5 έως +20°

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο

Αποδοτικότητα ενέργειας

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 26 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 38 kWh; Αναμονή: 0,35 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός
λειτουργίας): 0,21 Watt

Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης

Έλεγχος χρωμάτων; Έξοδος; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Πηγή εισόδου; Γλώσσα; OK; Τροφοδοσία

Βάρος

4,3 kg

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας

5 έως 35 °C

Όρια υγρασίας λειτουργίας

20 έως 80% χωρίς συμπύκνωση

Product Dimensions (with stand metric)

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

Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις

MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; E-Standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Πιστοποίηση
Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 και Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS για Βιετνάμ;
WEEE; Οδηγία RoHS για ΕΕ

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Περιεχόμενο συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Τεκμηρίωση; Καλώδιο HDMI; Κάρτα εγγύησης; Αφίσα εγκατάστασης

Βάση VESA

100 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

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. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος
δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η
εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net. Ανατρέξτε στο
κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού για ηλιακή ενέργεια τρίτων κατασκευαστών της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/options. Η ονομασία ENERGY STAR® και το
σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι
εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία USB Type-C™ είναι εμπορικό σήμα της USB
Implementers Forum.

