Datasheet

HP 27q display

Breng entertainment tot
leven
Van gewoon gamen tot de
laatste films of muziek
streamen, met deze levendige
QHD van 27 inch diagonaal
breng je content tot leven.
Plus, de gewaagde kleuren en
het realistische beeld zorgen
voor een geweldige
kijkervaring.

Gewaagde weergave. Schitterend beeld.
● Met de spectaculaire heldere en realistische beeldkwaliteit beleef je je media op een
nieuw detailniveau. Deze QHD(1)-display biedt je twee keer de resolutie van de
standaard FHD, zodat je elke keer verbazend goede beelden krijgt.
Moderne aansluitopties
● Sluit al je devices aan via HDMI-, DVI- en displaypoorten.
Schermcontent die meeverandert
● Geniet van kraakheldere actiereeksen zonder beeldschaduwen en vervaging dankzij
een reactietijd (4) van 2 ms en met 350 nits helderheid zie je je content nog
levendiger.
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Quad high-definition (QHD) content is vereist voor de weergave van QHD-beelden.
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Datasheet

Pluspunten
QHD-scherm
Geniet van een fascinerende definitie en haarscherpe details van 3,7 miljoen pixels. De resolutie van 2560 x 1440 transformeert al je content en zorgt voor een
bijzondere entertainmentervaring.(1)
TN-scherm
Geniet van de nieuwste actiefilm of spetterende game met de lage pixel-latency en de snelle responstijd van dit TN-scherm.
Scherm met microdunne rand
Omdat het scherm vrijwel randloos is, creëert u met meerdere monitoren ultrabrede, naadloze configuraties.
Modern design
Dit moderne display heeft een gestroomlijnd ontwerp, vult je nieuwste apparaat perfect aan en integreert naadloos in moderne woningen.
Ontspiegeld scherm
Met het ontspiegelde scherm kun je gewoon in de zon genieten van je favoriete content. Niet-reflecterend en matglanzend betekent minder reflectie als je buiten
bent.
Responstijd van 2 ms met overdrive
Elimineert de vervaging door beweging voor een kraakheldere, vloeiende game-ervaring; het maakt niet uit wat er op het scherm gebeurt.
Low Blue Light
De Low Blue Light-modus maakt de schermkleuren subtiel warmer, waardoor wit er natuurlijker uitziet en je ogen minder snel vermoeid raken.
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HP 27q display

Schermformaat

68,47 cm (27 inch)

Aspectratio

16:9

Type scherm

TN met LED-backlight

Pixelgrootte

0,233 mm

Responstijd

2 ms grijs naar grijs

Helderheid

350 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 10.000.000:1 dynamisch

Beeldhoek

160° verticaal; 170° horizontaal;

Video-ingangssignaal

1 DisplayPort™; 1 HDMI

Resolutie

QHD (2560 x 1440 bij 60 Hz)

Scanfrequentie scherm (horizontaal)

Tot 90 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)

Tot 76 Hz

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar

Type scherminvoer

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

Fysieke beveiligingskenmerken

Klaar voor veiligheidsslot

Scherminstelhoek

Kantelen: -5 tot +20°

Omgevingsspecificaties

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm

Energiezuinigheid

Energiezuinigheidsklasse: A Stroomverbruik in modus Aan: 26 W; Jaarlijks stroomverbruik: 38 kWh; Stand-by: 0,35 W; Stroomverbruik (stand-by): 0,21 W

Gebruikersinstellingen van het scherm

Kleurinstelling; Afsluiten; Beeldregeling; Informatie; Invoerbron; Taal; OK; Voeding

Gewicht

4,3 kg

Temperatuur bij gebruik

5 tot 35 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf

20 tot 80% niet-condenserend

Product Dimensions (with stand metric)

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

Certificeringen en compatibiliteit

Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; 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 en Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (NA); TÜV LBL; TÜV/Ergo; TÜV/GS; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS;
WEEE; EU RoHS

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen en reparatiearbied.

Inbegrepen hardware en software

Netsnoer; Documentatie; HDMI-kabel; Garantiekaart; Installatieposter

Vesa-montage

100 mm

Bestelinfo

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. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde
garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit
document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document.
EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land. Bezoek de HP winkel met
3e-partij-opties voor zonne-energie-accessoire op www.hp.com/go/options. ENERGY STAR® en het ENERGY STAR®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van het
United States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards
Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. USB Type-C™ is een handelsmerk van USB Implementers Forum.

