Folha de Dados

Monitor HP 27q

Dê vida ao seu
entretenimento
Das sessões de gaming casual
ao streaming dos mais
recentes programas de
entretenimento, este monitor
com vibrante ecrã QHD de 27
polegadas dá vida aos seus
conteúdos. Além disso, com
cores vivas e qualidade de
imagem realista, a sua
experiência de visualização
será sempre memorável.
Qualidade de imagem impressionante. Nitidez brilhante.
● A qualidade de imagem nítida e realista permite-lhe desfrutar dos seus conteúdos
com um novo nível de detalhe impressionante. Este monitor com ecrã QHD(1)
apresenta imagens com o dobro da resolução FHD, para proporcionar uma
experiência de visualização fabulosa.
Conectividade moderna
● Ligue facilmente os seus dispositivos através de portas HDMI, DVI e DisplayPort.
Conteúdos realistas
● Desfrute de sequências de ação nítidas e claras sem "efeito fantasma" ou
desfocagem graças a tempos de resposta de 2 ms(4). E com luminosidade de 350
nits, desfrutará dos seus conteúdos com ainda mais vida e brilho.
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É necessário conteúdo Quad high-definition (QHD) para visualizar imagens em QHD.
Todas as especificações de desempenho representam as especificações típicas apresentadas pelos fabricantes dos componentes utilizados em produtos da HP; o desempenho real poderá ser superior ou inferior.
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Características
Monitor QHD
Deixe-se envolver pela cativante definição e pelos detalhes ultra-nítidos com 3,7 milhões de píxeis. A resolução de 2560 x 1440 transforma todos os seus
conteúdos numa experiência de entretenimento impressionante.(1)
Painel TN
Desfrute do mais recente filme de ação ou de jogos realistas com a baixa latência de píxeis e os tempos de resposta rápidos deste painel TN.
Monitor de margens reduzidas
Praticamente sem margens em torno do ecrã, este monitor proporciona uma experiência com ângulo de visualização extremamente amplo e suporta vários
monitores.
Design moderno
Com um design elegante, este monitor contemporâneo complementa na perfeição o seu mais recente dispositivo e é facilmente integrado na sua casa moderna.
Painel antirreflexo
Desfrute do sol e dos seus conteúdos favoritos com este painel antirreflexo. O facto de ser antirreflexivo e de apresentar baixo brilho significa que poderá visualizar
os conteúdos com menos brilho quando estiver no exterior.
Tempo de resposta de 2 ms com overdrive
Elimina a desfocagem de movimento para proporcionar uma experiência de gaming nítida e fluida, independentemente do que é apresentado no ecrã.
Tecnologia Low Blue Light
Utilizar o modo Low Blue Light altera de forma subtil as cores do seu ecrã para um espetro mais quente, enquanto torna os brancos mais naturais e alivia o esforço
dos seus olhos.
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Monitor HP 27q

Tamanho do ecrã

68,47 cm (27 pol.)

Proporção

16:9

Tipo de ecrã

TN com retroiluminação LED

Espaçamento de pixels

0,233 mm

Tempo de resposta

2 ms (cinzento para cinzento)

Luminosidade

350 cd/m²

Relação de contraste

1000:1 estático; 10000000:1 dinâmico

Ângulo de visualização

160° na vertical; 170° na horizontal

Sinal de entrada de vídeo

1 Porta DisplayPort™; 1 Porta HDMI

Resolução

QHD (2560 x 1440 @ 60 Hz)

Mostrar frequência do ecrã (horizontal)

Até 90 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical)

Até 76 Hz

Características do ecrã

Antirreflexo; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador

Tipo de Entrada de Ecrã

1 Porta DisplayPort™ 1.2; 1 Porta DVI-D; 1 Porta HDMI 1.4 (com suporte HDCP)

Funcionalidades de segurança física

Preparado para fecho

Ângulo de movimentação do ecrã

Inclinação: -5 a +20°

Especificações ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio

Eficiência energética

Classe de eficiência energética: A Consumo energético em modo ativo: 26 W; Consumo energético anual: 38 kWh; Em espera: 0,35 W; Consumo energético (desligado):
0,21 W

Opções de Controlo do Ecrã pelo Utilizador

Controlo de cores; Sair; Controlo de imagem; Informação; Fonte de entrada; Idioma; OK; Ligar/Desligar

Peso

4,3 kg

Amplitude Térmica em Funcionamento

5 até 35 °C

Amplitude de Humidade em Funcionamento 20 até 80%, não condensada
Product Dimensions (with stand metric)

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

Certificações e conformidades

MEPS (Austrália e Nova Zelândia); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; E-standby; EuP (Lote 5); EuP (Lote 6); FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Certificação Microsoft
WHQL (Windows 10, Windows 8,1 e Windows 7); Diretiva REACH da UE; SmartWay Transport Partnership (AN); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietname);
Diretiva REEE da UE; Diretiva RoHS da UE;

Garantia

Garantia limitada de dois anos para peças e mão-de-obra de reparação (pode variar dependendo do país).

Conteúdo da Caixa

Cabo de alimentação de CA; Documentação; Cabo HDMI; Cartão de garantia; Cartaz de configuração

Montagem VESA

100 mm

Informações para encomendas

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. As informação apresentada está sujeita a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias de produtos e serviços da HP
encontram-se definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como
constituindo uma garantia adicional. A HP não é responsável por erros ou omissões técnicos ou editoriais aqui apresentados. Registo EPEAT®, se aplicável. O registo
EPEAT varia consoante o país. Para obter informações sobre o estado do registo por país, visite www.epeat.net. Consulte a loja de opções de terceiros da HP
relativamente a acessórios de energia solar www.hp.com/go/options. ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR® são marcas comerciais registadas da U.S. Environmental
Protection Agency (Agência para a Proteção Ambiental dos E.U.A.). DisplayPort™ e o logótipo DisplayPort™ são marcas comerciais propriedade da Video Electronics
Standards Association (VESA®) nos E.U.A. e noutros países. USB Type-C™ é uma marca comercial da USB Implementers Forum.

