Podatkovni list

Zaslon HP 27q

Oživite zabavo

Ne glede na to, ali uporabljate
ta živahen zaslon z diagonalo
27 palcev za občasno igranje
ali pretakanje najnovejše
zabavne ponudbe, oživi vašo
vsebino. Z drznimi barvami in
realističnim prikazom bo slika
vedno privlačna.

Drzen pogled. čudovita slika.
● Osupljivo ostra in realistična kakovost slike zagotavlja novo raven podrobnosti. Ta
zaslon QHD(1) nudi dvakrat večjo ločljivost kot standardni zaslon FHD in vedno
znova zagotavlja osupljivo sliko.
Sodobna povezljivost
● S priključki HDMI, DVI in DisplayPort se lahko priročno povežete z vsemi svojimi
napravami.
Vsebina na zaslonu, ki vam sledi
● Zahvaljujoč 2-ms odzivnemu času(4) in 350-nitni svetlosti lahko uživate v ostri in
jasni akciji brez podvajanj in zameglitev ter si ogledate vsebino v še živahnejši
osvetlitvi.
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Za ogled slik v ločljivosti QHD potrebujete vsebino štirikratne visoke ločljivosti (QHD).
Vse specifikacije zmogljivosti so značilne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
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Posebnosti
Zaslon QHD
Izgubite se v ločljivosti, ki vas bo očarala, in v izjemno ostrih podrobnostih, ki jih zagotavlja 3,7 milijona slikovnih točk. Ločljivost 2560 x 1440 preoblikuje vso vsebino
in zagotavlja izjemno izkušnjo zabave.(1)
Zaslon TN
Na tem zaslonu TN lahko zaradi majhne zakasnitve slikovnih točk in izjemno hitrih odzivnih časov uživate v najnovejšem akcijskem filmu ali napeti video igri.
Zaslon z mikro robom
Ker zaslon skoraj nima roba, si lahko z nastavitvijo več monitorjev zagotovite izkušnjo gledanja z izjemno širokim zornim kotom.
Sodobno oblikovanje
Ta sodoben zaslon z elegantnim oblikovanjem je popoln dodatek k vaši najnovejši napravi in se popolnoma integrira v sodoben dom.
Zaslon z zaščito proti bleščanju
Ta zaslon s premazom proti bleščanju omogoča uživanje na soncu in v priljubljenih vsebinah. Neodsevnost in nizka raven sijaja zagotavljata manj bleščanja pri delu
zunaj.
2-ms odzivni čas s spremenjeno frekvenco
Odpravlja zameglitev pri gibanju in zagotavlja ostro, tekočo igro, ne glede na dogajanje na zaslonu.
Nizka raven modre svetlobe
Če uporabite način nizke ravni modre svetlobe, se barve na zaslonu komaj opazno spremenijo v toplejši spekter, bele barve pa postanejo bolj naravne in manj
obremenjujejo vaše oči.
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Zaslon HP 27q

Velikost prikaza

68,47 cm (27 palcev)

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

TN z osvetlitvijo LED od zadaj

Razmak slikovnih pik

0,233 mm

Čas odgovora

2 ms iz sive v sivo

Svetlost

350 cd/m²

Kontrastno razmerje

statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 10.000.000 : 1

Kot gledanja

160° navpično; 170° vodoravno

Vhodni video signal

1 priključek DisplayPort™; 1 priključek HDMI

Ločljivost

QHD (2560 x 1440 pri 60 Hz)

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 90 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih do 76 Hz
pik
Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljiv

Vrsta zaslonskega vhoda

1 priključek DisplayPort™ 1.2; 1 priključek DVI-D; 1 priključek HDMI 1.4 (s podporo za HDCP)

Fizične varovalne funkcije

Pripravljen za uporabo ključavnice

Kot premika zaslona

Nagib: od –5 do +20°

Tehnični podatki o okolju

Steklo monitorja brez arzena; osvetlitev monitorja od zadaj brez živega srebra;

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A Poraba energije med delovanjem: 26 W; Letna poraba energije: 38 kWh; V pripravljenosti: 0,35 W; Poraba energije (pri izklopljeni
napravi): 0,21 W

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona

Upravljanje barv; izhod; upravljanje slike; informacije; vhodni vir; jezik; OK; vklop/izklop

Teža

4,3 kg

Obseg temperature pri delovanju

od 5 do 35°C

Obseg vlažnosti zraka pri delovanju

od 20 do 80 % brez kondenziranja

Product Dimensions (with stand metric)

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

Certifikati in skladnost

MEPS (Avstralija, Nova Zelandija); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; E-Standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; potrdilo Microsoft WHQL
(v sistemih Windows 10, Windows 8,1 in Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (Severna Amerika); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS
(Vietnam); WEEE; EU RoHS

Garancija

Enoletna omejena garancija

Vsebina škatle

Električni kabel; dokumentacija; kabel HDMI; garancijska kartica; namestitveni plakat

Nosilec VESA

100 mm

Informacije o naročanju

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. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in
storitve so določena v izrecnih izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se
razlikuje glede na državo. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, pojdite na spletno mesto www.epeat.net. Na spletnem mestu
www.hp.com/go/options lahko pod možnostmi drugih ponudnikov poiščete pripomoček na sončno energijo. ENERGY STAR® in oznaka ENERGY STAR® sta registrirani
blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja. DisplayPort™ in logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki v lasti zveze VESA® (Video Electronics Standards
Association) v ZDA in drugih državah. USB Type-C™ je blagovna znamka zveze USB Implementers Forum.

