Adatlap

HP 27q kijelző

Életre kel a szórakozás

Akár videojátékokkal játszik,
akár a legújabb tartalmakat
tekinti meg online, ez az
élénk, 27 hüvelykes képátlójú
QHD kijelző valósággal életre
kelti a szórakozást. A markáns
színeknek és a valósághű
képnek köszönhetően pedig
mindig megragadó
látványban lehet része.

Markáns látvány. Ragyogó kép.
● Az éles és valósághű képminőség soha nem látott részletességet kölcsönöz
médiatartalmainak. A minden alkalommal lenyűgöző látványvilágot biztosító
QHD(1) kijelző felbontása kétszer nagyobb egy hagyományos FHD kijelzőéhez
képest.
Modern csatlakozási lehetőségek
● A HDMI-, DVI- és Display Port-csatlakozók segítségével minden eszközét
kényelmesen csatlakoztathatja.
A képernyőn megjelenő tartalom mindig tartja Önnel a lépést
● A 2 ezredmásodperces válaszidőnek (4) köszönhetően szellemképek és elmosódás
nélkül élvezheti a kristálytiszta akciójeleneteket, a 350 nit fényerő révén pedig még
élénkebben jelennek meg a tartalmak.
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A QHD (Quad High Definition) képminőséghez Quad HD tartalom szükséges.
Minden működési jellemző a HP alkatrészgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

Adatlap

Szolgáltatások
QHD kijelző
Merüljön el a 3,7 millió képpontos kijelző magával ragadó és rendkívül éles részleteiben. A 2560 x 1440 képpontos felbontás az összes tartalmat nagyszerű
szórakoztató élménnyé alakítja át.(1)
TN panel
Élvezze a legújabb akciófilmeket és a legszebb videojátékokat a TN panel képpontjainak alacsony késése és villámgyors válaszideje révén.
Kijelző hajszálvékony kerettel
Mivel a képernyőnek jóformán nincs külön kerete, a rendkívül széles betekintési szög megszakításmentes többmonitoros használatot tesz lehetővé.
Modern kialakítás
A karcsú kialakítású korszerű kijelző tökéletesen illik a legújabb eszközökhöz, és zökkenőmentesen válik a modern otthon részévé.
Csillogásmentes panel
A csillogásmentes panelnek köszönhetően egyszerre élvezheti a napsütést és a kedvenc tartalmát. Nem tükröződő és matt felületű, így még kültéri használat
esetén is kevésbé csillog.
2 ezredmásodperces válaszidő túlhajtással
Bármi történjen is épp a képernyőn, az elmosódás kiiktatásával mindig éles és folyamatos játékmenetre számíthat.
Alacsony kékfénykibocsátás
Az alacsony kékfény-kibocsátású üzemmód finoman egy melegebb spektrum felé tolja el a kijelző színeit, miközben természetesebbé teszi a fehéreket, és kevésbé
erőlteti meg a szemet.
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HP 27q kijelző

Képernyőméret

68,47 cm (27 hüvelyk)

Oldalarány

16:9

Képernyő típusa

TN LED-es háttérvilágítással

Képponttávolság

0,233 mm

Válaszidő

2 ezredmásodperc szürkéről szürkére

Fényerő

350 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus

Megtekintési szög

160° függőleges; 170° vízszintes

Videobemeneti jel

1 DisplayPort™; 1 HDMI

Felbontás

QHD (2560 x 1440, 60 Hz-en)

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

Legfeljebb 90 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 76 Hz

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható

Megjelenítőeszköz bemeneti típusa

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

Fizikai biztonsági funkciók

Biztonsági zár fogadására alkalmas

Képernyő mozgatási szöge

Döntés: -5 és +20° között

Környezeti specifikációk

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás

Energiahatékonyság

Energiahatékonysági osztály: A Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 26 W; Éves energiafogyasztás: 38 kWh; Készenlét: 0,35 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt
állapotban): 0,21 W

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Színvezérlés; Kilépés; Képvezérlés; Információk; Bemeneti forrás; Nyelv; OK; Tápellátás

Súly

4,3 kg

Működési hőmérséklet tartomány

5–35°C

Működési páratartalom tartomány

20–80%, nem lecsapódó

Product Dimensions (with stand metric)

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

Tanúsítványok és megfelelőségi információ MEPS – Ausztrália/Új-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; Microsoft WHQL-tanúsítvány
(Windows 10, Windows 8,1 és Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (Észak-Amerika); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS – Vietnam; WEEE;
EU RoHS
Jótállás

1 év korlátozott garancia

A csomag tartalma

Hálózati tápkábel; Dokumentáció; HDMI-kábel; Jótállási jegy; Üzembehelyezési útmutató

VESA rögzítő

100 mm

Rendelési tudnivalók

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. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az
adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek
semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg. Napenergiával
működő, külső felek által gyártott kiegészítőkért látogassa meg a HP különböző kiegészítőket tartalmazó áruházát a www.hp.com/go/options webhelyen. Az ENERGY
STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a Video Electronics
Standards Association (VESA®) védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az USB Type-C™ az USB Implementers Forum védjegye.

