Taulukot

HP 27q -näyttö

Herätä viihdesisältösi
eloon
Tämä lävistäjältään 27
tuuman QHD-näyttö herättää
sisältösi eloon, olipa sitten
kyse pelaamisesta tai
suoratoistosta. Näytön
voimakkaat värit ja realistinen
kuva vangitsevat taatusti
katseet.

Upea näkymä. Kirkas kuva.
● Upean terävä ja realistinen kuvanlaatu näyttää sisältösi ennennäkemättömän
yksityiskohtaisesti. Tämän QHD(1)-näytön tarkkuus on kaksi kertaa suurempi kuin
tavallisessa täysteräväpiirtonäytössä, joten se tarjoaa hämmästyttävän visuaalisen
elämyksen joka kerta.
Moderni liitettävyys
● Yhdistä kaikki laitteesi kätevästi HDMI-, DVI- ja näyttöporttien kautta.
Näyttö, joka pysyy sisällön vauhdissa mukana
● Voit nauttia kirkkaista ja selkeistä toimintasekvensseistä ilman haamukuvia ja
epätarkkuutta 2 ms:n vasteajan ansiosta (4). 350 nitin kirkkauden ansiosta näet
sisältösi entistäkin eloisampana.
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Quad High Definition -kuvien (QHD) katselemiseen vaaditaan QHD-tarkkuuksista sisältöä.
Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Taulukot

Ominaisuudet
QHD-tarkkuuksinen näyttö
Huipputarkkuus ja 3,7 miljoonan pikselin tuottama yksityiskohtaisuus tempaavat mukaansa. 2560 × 1440 -resoluutio muuntaa sisältösi upeaksi
viihde-elämykseksi.(1)
TN-paneeli
Nauti viimeisimmästä toimintaelokuvasta tai korkeaoktaanisesta videopelistä matalalla pikseliviiveellä ja nopealla TN-paneelin vasteajalla.
Kapeareunainen näyttö
Näyttöä ympäröivä kehys on häviävän kapea, joten erittäin leveät katselunäkymät mahdollistavat saumattoman usean näytön kokoonpanon.
Nykyaikainen muotoilu
Nykyaikaisen näytön tyylikäs muotoilu sopii täydellisesti muihin laitteisiisi ja istuu saumattomasti kodinsisustukseen.
Näytössä heijastuksenesto
Nauti auringosta ja suosikkisisällöstäsi heijastamattoman paneelin avulla. Heijastamattomuus ja kiiltämättömyys tarkoittaa vähemmän heijastuksia ulkotiloissa.
2 ms:n vasteaika Overdrivella
Poistaa liike-epäterävyyden ja mahdollistaa sulavan pelaamisen, mitä tahansa näytöllä tapahtuukin.
Low Blue Light
Low Blue Light -tilassa näytön värit muuttuvat hitaasti lämpimämmiksi, jolloin valkoiset näyttävät luonnollisemmilta ja silmät rasittuvat vähemmän.
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HP 27q -näyttö

Näytön koko

68,47 cm (27 tuumaa)

Kuvasuhde

16:9

Näyttötyyppi

TN, LED-taustavalo

Kuvapisteväli

0,233 mm

Vastausaika

2 ms (harmaasta harmaaseen)

Kirkkaus

350 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen

Katselukulma

160°, pysty; 170°, vaaka

Videosisääntulosignaali

1 DisplayPort™-portti; 1 HDMI

Tarkkuus

QHD (2 560 × 1 440 / 60 Hz)

Näytä tarkistustaajuus (vaakasuuntaisesti) Enintään 90 kHz
Näytä tarkistustaajuus (pystysuuntaisesti) Enintään 76 Hz
Näytön ominaisuudet

Häikäisemätön; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa

Näytön liitäntätila

1 DisplayPort™ 1.2 -liitäntä; 1 DVI-D-portti; 1 HDMI 1.4 -portti (HDCP-tuki)

Fyysiset turvaominaisuudet

Turvalukkovalmius

Näytön kääntökulma

Pystykallistus: -5 – 20 °

Ympäristötiedot

arseeniton näytön lasi; elohopeattomat näytön taustavalot

Energiatehokkuus

Energiatehokkuusluokka: A Virrankulutus virta kytkettynä: 26 W; Energiankulutus vuodessa: 38 kWh; Valmiustila: 0,35 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,21 W

Näytön säätömahdollisuudet

värinhallinta; sulje; kuvanhallinta; tietoja; tulolähde; kieli; OK; virta

Paino

4,3 kg

Käyttölämpötila

5–35 °C

Käyttökosteus

20–80 % tiivistymätön

Product Dimensions (with stand metric)

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

Sertifioinnit ja yhteensopivuudet

MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); 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
-sertifiointi (Windows 10, Windows 8,1 ja Windows 7); REACH; SmartWay-kuljetuskumppanuus (P-Amerikka); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TÜV-S; VCCI; MEPS (Vietnam);
WEEE; EU RoHS

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu

Pakkauksen sisältö

virtajohto; ohje; HDMI-kaapeli; takuukortti; asennusohje

VESA-kiinnike

100 mm

Tilaustiedot
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