Fişă tehnică

Monitor HP 27q

Trezeşte divertismentul la
viaţă
De la jocuri obişnuite, până la
redarea în flux a materialelor
de divertisment, acest
monitor QHD plin de viaţă, cu
diagonala de 27 inchi,
trezeşte conţinutul la viaţă. În
plus, culorile intense şi
imaginile realiste atrag
întotdeauna privirile.

Vizualizare bogată. Imagine impresionantă.
● Calitatea remarcabil de clară şi de realistă a imaginilor oferă conţinutului tău media
un nou nivel de detaliu. Acest monitor QHD(1) oferă o rezoluţie dublă faţă de un
monitor FHD standard, pentru imagini strălucitoare, de fiecare dată.
Conectivitate modernă
● Conectează-te comod la toate dispozitivele, cu porturile HDMI, DVI şi de afişare.
Conţinutul ecranului ţine pasul
● Bucură-te de secvenţe de acţiune clare şi precise, fără imagini dublate şi neclarităţi,
graţie unui timp de răspuns de 2 ms (4) Iar cu luminozitatea de 350 niţi, vezi
conţinutul într-o lumină şi mai vibrantă.
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Pentru a vizualiza imagini QHD, este necesar conţinut QHD (Quad high-definition).
Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa reală poate varia în plus sau în minus.
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Beneficii
Afişaj QHD
Lasă-te cucerit de definiţia captivantă şi de detaliile extrem de precise ale celor 3,7 milioane de pixeli. Rezoluţia de 2560 x 1440 transformă tot conţinutul tău,
pentru o experienţă de divertisment remarcabilă.(1)
Panou TN
Bucuraţi-vă de cele mai recent film de acţiune sau joc video intens cu întârzierea redusă a pixelilor şi timpii de răspuns rapizi ai acestui panou TN.
Afişaj cu micro-margini
Neavând practic ramă în jurul monitorului, există posibilitatea utilizării mai multor monitoare, pentru o experienţă de vizualizare pe un spaţiu lărgit.
Design modern
Cu un design elegant, acest monitor contemporan completează perfect cel mai recent dispozitiv al tău şi se integrează fără probleme în locuinţa ta modernă.
Panou antireflexie
Bucuraţi-vă de soare şi de conţinutul preferat cu acest panou antireflexie. Nereflectant şi având un luciu scăzut, reduce strălucirea luminii când sunteţi afară.
Timp de răspuns de 2 ms cu Overdrive
Elimină neclaritatea mişcării, asigurându-ţi experienţe de joc clare şi fluide, indiferent ce se întâmplă pe ecran.
Lumină albastră slabă
Utilizarea modului Lumină albastră slabă schimbă subtil culorile monitorului într-un spectru mai cald, făcând nuanţele de alb mai naturale şi punând mai puţină
presiune asupra ochilor.
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Monitor HP 27q

Dimensiune ecran

68,47 cm (27")

Proporţie dimensiuni

16:9

Tip ecran

TN, lumini de fundal cu LED-uri

Dimensiune pixel

0,233 mm

Timp de răspuns

2 ms gri la gri

Luminozitate

350 cd/m²

Rată contrast

1000:1 static; 10000000:1 dinamic

Unghi de vizibilitate

160° vertical; 170° orizontal

Semnal de intrare video

1 DisplayPort™; 1 HDMI

Rezoluţie

QHD (2560 x 1440 la 60 Hz)

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 90 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 76 Hz

Caracteristici ecran

antireflexie; selectare limbă; iluminare din fundal cu LED-uri; comenzi pe ecran; Plug and play; Programabil de către utilizator

Tip intrare ecran

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

Facilităţi de securitate fizică

Pregătit pentru încuietoare de securitate

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: de la -5 la +20°

Specificaţii de mediu

Afişaj din sticlă fără arsen; lumini de fundal fără mercur;

Eficienţă energetică

Clasă de eficienţă energetică: A Consum de energie în stare pornită: 26 W; Consum anual de energie: 38 kWh; Aşteptare: 0,35 W; Consum de energie (în stare oprită): 0,21
W

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

Control culori; ieşire; control imagine; informaţii; sursă de intrare; limbă; OK; alimentare

Greutate

4,3 kg

Temperatură de funcţionare

între 5 şi 35°C

Umiditate de funcţionare

20 - 80% fără condensare

Product Dimensions (with stand metric)

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

Certificări şi conformităţi

MEPS Australia - Noua Zeelandă; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; certificare WHQL
Microsoft (Windows 10, Windows 8.1 şi Windows 7); REACH; parteneriat de transport SmartWay (NA); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE;
RoHS UE

Garanţie

1 an garanţie limitată

Conţinut cutie

Cablu alimentare c.a.; documentaţie; cablu HDMI; fişă de garanţie; poster de instalare

Montură VESA

100 mm

Informaţii de comandă

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. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca
reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. Înregistrare
EPEAT® unde este aplicabil. Înregistrarea EPEAT variază în funcţie de ţară/regiune. Pentru starea înregistrării după ţară/regiune, vizitează www.epeat.net. Pentru accesorii
de energie solară, consultă magazinul HP cu opţiuni de la terţi, la www.hp.com/go/options. ENERGY STAR® şi simbolul ENERGY STAR® sunt mărci comerciale înregistrate
ale Agenţiei de protecţie a mediului din S.U.A. DisplayPort™ şi sigla DisplayPort™ sunt mărci comerciale deţinute de Video Electronics Standards Association (VESA®) în
Statele Unite şi în alte ţări. USB Type-C™ este o marcă comercială a USB Implementers Forum.

