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HP 27q-skjerm

Få liv i underholdning din

Fra avslappet spilling til
streaming av de nyeste på
underholdningsfronten –
denne livlige 27-tommers
QHD-skjermen gir virkelig liv
til innholdet ditt. I tillegg får
du djerve farger og et
realistisk bilde – utsikten er
alltid iøynefallende.

Dramatisk visning. Strålende bilde.
● Spektakulært skarp og realistisk bildekvalitet gir mediene dine et helt nytt detaljnivå.
Denne QHD-skjermen(1) leverer dobbelt så høy oppløsning som standard FHD og
gir deg strålende bildeeffekter hver gang.
Moderne tilkoblingsmuligheter
● Koble til alle enhetene dine uten problemer med HDMI, DVI og visningsporter.
Skjerminnhold som holder følge
● Opplev skarpe, klare handlingssekvenser uten ghosting og uskarphet takket være en
responstid på 2 ms (4). Med en lysstyrke på 350 nits ser du innholdet i et enda mer
strålende lys.

1
4

Quad High-innhold (QHD) kreves for å vise QHD-bilder.
Alle ytelsesspesifikasjonene tilsvarer de som vanligvis gis av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
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Med
QHD-skjerm
La deg fascinere av den fengslende oppløsningen og de superskarpe detaljene med 3,7 millioner piksler. Oppløsningen på 2560 x 1440 forvandler alt innhold og
byr på en bemerkelsesverdig underholdningsopplevelse.(1)
TN-panel
Nyt de nyeste actionfilmene eller spennende spillene med de lave pikselforsinkelsene og raske responstidene til dette TN-panelet.
Mikrokantskjerm
Med nesten ingen innfatning som går rundt skjermen, får du en ekstra bred visningsopplevelse med et sømløst oppsett av flere skjermer.
Moderne design
Med den slanke designen er denne moderne skjermen en perfekt ledsager til din nyeste enhet og lett å integrere i et moderne hjem.
Antireflekspanel
Nyt solen og favorittinnholdet ditt samtidig med denne antirefleks-skjermen. Ikke-reflekterende og lavglanset, så du får mindre gjenskinn når du er utendørs.
2 ms responstid med Overdrive
Eliminerer bevegelsesuskarphet og gir deg krystallklar, jevn spilling uansett hva som skjer på skjermen.
Svak blå belysning
Modus for svakt blått lys skifter skjermfargene nesten umerkelig til et varmere spektrum, slik at hvitfargene ser mer naturlige ut og du belaster øynene mindre.
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HP 27q-skjerm

Skjermstørrelse

68,47 cm (27")

Sideforhold

16:9

Skjermtype

TN m/LED-bakbelysning

Bildepunkt per tomme

0,233 mm

Svartid

2 ms grå til grå

Lysstyrke

350 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk

Visningsvinkel

160° vertikalt; 170° horisontalt

Videoinngangssignal

1 DisplayPort™; 1 HDMI

Oppløsning

QHD (2560 x 1440 ved 60 Hz)

Skjermskannefrekvens (horisontal)

Opptil 90 kHz

Skjermskannefrekvens (vertikal)

Opptil 76 Hz

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Plug and Play; Brukerprogrammerbar

Skjerminndatatype

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

Fysiske sikkerhetsfunksjoner

Klar for sikkerhetslås

Skjermens bevegelsesvinkel

Vipp: -5 til +20°

Miljøspesifikasjoner

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklasse: A Strømforbruk i på-modus: 26 W; Årlig energiforbruk: 38 kWh; Inaktiv: 0,35 W; Strømforbruk (av-modus): 0,21 W

Skjerm, brukerkontroller

Fargestyring; Avslutt; Bildekontroll; Informasjon; Inndatakilde; Språk; OK; Strøm

Vekt

4,3 kg

Temperaturverdier ved drift

5 til 35°C

Fuktighetsverdier ved drift

20 til 80 % ikke-kondenserende

Product Dimensions (with stand metric)

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

Sertifiseringer og samsvar

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

Garanti

1 års begrenset garanti

Innhold i esken

Strømledning; Dokumentasjon; HDMI-kabel; Garantikort; Installeringsplakat

VESA-montering

100 mm

Bestillingsinformasjon

3FV90AA#ABB: 192018681880

© Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra
HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for
tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. EPEAT® registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering
er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land. Se HPs tredjepartsalternativ av butikker for solenergitilbehør på www.hp.com/go/options. ENERGY
STAR® og ENERGY STAR®-merket er registrerte varemerker som eies av det amerikanske Environmental Protection Agency. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er
varemerker som tilhører Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre land. USB Type-C™ er varemerke for USB Implementers Forum.
Juni 2018

