Záznamový list

Monitor HP 27q

Oživte svoju zábavu

Tento 27-palcový displej QHD
so živými farbami oživí váš
obsah – od bežného hrania až
po najnovšiu zábavu. Navyše,
s odvážnymi farbami a
realistickým obrazom je
zobrazenie vždy pútavé.

Odvážne zobrazenie. Brilantný obraz.
● Úžasne ostrá a realistická kvalita obrazu poskytne vašim médiám novú úroveň
detailov. Tento displej QHD(1) poskytuje dvakrát väčšie rozlíšenie než štandardné
rozlíšenie FHD, čo vždy zaručuje oslňujúci obraz.
Moderné spôsoby pripojenia
● Pripájajte sa ku všetkým zariadeniam jednoducho pomocou portov HDMI, DVI a
portov pre displej.
Obsah obrazovky, ktorý v ničom nezaostáva
● Vychutnajte si ostré a jasné akčné sekvencie bez „duchov“ a rozmazania vďaka času
odozvy 2 ms(4). Jas na úrovni 350 nitov vám umožní prezerať si obsah v ešte
živšom svetle.
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Zobrazenie v rozlíšení Quad High Definition (QHD) vyžaduje obsah s rozlíšením QHD.
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré HP poskytli dodávatelia komponentov; skutočný výkon môže byť vyšší aj nižší.
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Funkcie
Displej QHD
Ponorte sa do sveta úchvatného rozlíšenia a mimoriadne ostrých detailov 3,7 milióna pixlov. Rozlíšenie 2560 x 1440 premení všetok váš obsah na pozoruhodný
zážitok.(1)
Panel TN
Užite si najnovšie akčné filmy alebo vysoko-oktánové video hry s nízkou latenciou pixlov a energickými časmi odozvy panela TN.
Displej s minimálnou šírkou rámu
Keďže displej neobklopuje prakticky žiadny rám, je možná bezproblémová konfigurácia viacerých monitorov poskytujúca mimoriadne širokouhlé zobrazenie.
Moderný dizajn
Elegantný dizajn tohto moderného displeja ideálne dopĺňa vaše najnovšie zariadenia a bezproblémovo sa integruje do modernej domácnosti.
Antireflexný panel
S týmto antireflexným panelom si môžete vychutnávať slnko aj svoj obľúbený obsah. Je bezodrazový a má malý lesk, čo znamená, že pri práci vonku dokonale
uvidíte svoj obsah.
Čas odozvy 2 ms s funkciou Overdrive
Eliminuje rozmazanie pohybu, aby bolo hranie ostré a plynulé bez ohľadu na to, čo sa deje na obrazovke.
Obmedzenie modrého svetla
Pomocou režimu obmedzenia modrého svetla sa farby displeja mierne posunú k teplejšiemu spektru, odtiene bielej budú prirodzenejšie a vaše oči sa budú menej
namáhať.
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Monitor HP 27q

Veľkosť obrazovky

68,47 cm (27")

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Typ obrazovky

TN s posvietením LED

Veľkosť pixelu

0,233 mm

Doba odozvy

2 ms (sivá – sivá)

Jas

350 cd/m²

Pomer kontrastu

1000:1 staticky; 10000000:1 dynamický

Uhol pohľadu

160° zvislo; 170° vodorovne

Signál vstupu videa

1 port DisplayPort™; 1 port HDMI

Rozlíšenie

QHD (2560 x 1440 pri 60 Hz)

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

do 90 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania (vertikálnu) Až do 76 Hz
Charakteristika displeja

Antireflexný povrch; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom

Typ vstupu pre displej

1 port DisplayPort™ 1.2; 1 port DVI-D; 1 port HDMI 1.4 (s podporou HDCP)

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na bezp. zámok

Uhol otočenia obrazovky

Sklon: -5 až +20°

Environmentálne parametre

sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti

Energetická efektivita

Trieda energetickej účinnosti: A Spotreba energie v zapnutom režime: 26 W; Ročná spotreba energie: 38 kWh; Pohotovostný režim: 0,35 W; Spotreba energie (vypnutý
režim): 0,21 W

Možnosti ovládania displeja

Ovládanie farieb; Koniec; Ovládanie obrazu; Informácie; Vstupný zdroj; Jazyk; OK; Napájanie

Hmotnosť

4,3 kg

Povolená teplota prevádzkového prostredia 5 až 35 °C
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia 20 až 80%, bez kondenzácie
Product Dimensions (with stand metric)

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

Certifikáty a povolenia

MEPS (Austrália a Nový 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; Certifikácia Microsoft
WHQL (Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (Severná Amerika); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam);
WEEE; EU RoHS

Záruka

2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu

Obsah balenia

Sieťový napájací kábel; Dokumentácia; Kábel HDMI; Záručná karta; Inštalačný leták

Montážny systém VESA

100 mm

Informácie o objednávaní

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
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