Datablad

HP 27q skärm

Väck underhållningen till
liv
Från vanlig gaming till
streaming av den senaste
underhållningen... Med denna
QHD-skärm på 27 tum får
innehållet nytt liv. Och med
djärva färger och
verklighetstrogen
bildåtergivning kommer du
alltid att gilla det du ser på
skärmen.

Bra bild. Tydliga detaljer.
● En oerhört skarp och realistisk bildkvalitet ger en detaljrikedom på en helt ny nivå.
Denna QHD(1)-skärm ger dubbelt så hög upplösning jämfört med en traditionell
FHD-skärm för en maxad bildupplevelse varje gång.
Modern anslutningsteknik
● Anslut enkelt till alla enheter med HDMI-, DVI- och skärmportar.
Skärminnehåll som levererar
● Du får knivskarpa actionfrekvenser med tydliga detaljer utan ghosting och oskärpa,
tack vare en svarstid på 2 ms (4). Med en ljusstyrka på 350 nits ser du innehållet
med ännu bättre kvalitet.

1
4

QHD-innehåll (Quad High Definition) krävs för visning av QHD-bilder.
Alla prestandaspecifikationer motsvarar de normala specifikationer som anges av HPs komponenttillverkare; faktisk prestanda kan vara högre eller lägre.
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Höjdpunkter
QHD-skärm
Sjunk ner i den fängslande definitionen och de ultraskarpa detaljerna med 3,7 miljoner pixlar. Upplösningen på 2 560 x 1 440 förvandlar allt ditt innehåll till en
fantastisk underhållningsupplevelse. (1)
TN-panel
Njut av den senaste actionfilmen eller högoktaniga tv-spelet med TN-panelens låga pixelsvarstid och snabba svarstider.
Micro-edge-skärm
Bildskärmens otroligt smala ram ger en bildupplevelse med riktigt breda betraktningsvinklar, idealisk för montering av flera skärmar.
Modern design
Den eleganta designen gör att denna moderna skärm passar perfekt med de senaste enheterna och utan problem smälter in i inredningen.
Antireflexpanel
Njut av solen samtidigt som du tittar på ditt favoritinnehåll tack vare antireflexpanelen. Den icke-reflekterande och lågblanka skärmen innebär att du slipper blänk
medan du befinner dig utomhus.
2 ms svarstid med Overdrive
Eliminerar rörelseoskärpa för smidigt spel med skarpa detaljer, oavsett vad som händer på skärmen.
Svagt blått ljus
Genom att använda läget för svagt blått ljus skiftar bildskärmens färger till ett varmare spektrum, samtidigt som det vita blir mer naturligt och belastar dina ögon
mindre.
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QHD-innehåll (Quad High Definition) krävs för visning av QHD-bilder.
Alla prestandaspecifikationer motsvarar de normala specifikationer som anges av HPs komponenttillverkare; faktisk prestanda kan vara högre eller lägre.
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HP 27q skärm

Bildskärmsstorlek

68,47 cm (27 tum)

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Bildskärmstyp

TN m LED-belysning

Pixelstorlek

0,233 mm

Svarstid

2 ms grått till grått

Ljusstyrka

350 cd/m²

Bildkvot

1000:1 statiskt; 10000000:1 dynamiskt

Betraktningsvinkel

160° vertikalt; 170° horisontellt

Videoinsignal

1 DisplayPort™; 1 HDMI

Upplösning

QHD (2560 x 1440 vid 60 Hz)

Visningsfrekvens vid skanning (horisontell) Upp till 90 kHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

Upp till 76 Hz

Skärmegenskaper

Antireflexbehandlad; Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug and play; Kan programmeras av användaren

Typ av bildskärmsingång

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

Fysiska säkerhetsfunktioner

Säkerhetslåsberedd

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: -5 till +20 °

Specifikationer för omgivning

Arsenikfritt bildskärmsglas; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklass: A Energiförbrukning i påslaget läge: 26 W; Årlig energiförbrukning: 38 kWh; Uppehåll: 0,35 W; Energiförbrukning (OFF-läge): 0,21 W

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Färgkontroll; Avsluta; Bildkontroll; Information; Ingångskälla; Språk; OK; Ström

Vikt

4,3 kg

Driftstemperatur

5 till 35 °C

Luftfuktighet vid drift

20 till 80 % icke kondenserande

Product Dimensions (with stand metric)

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

Certifieringar och överensstämmelser

MEPS i Australien och Nya Zeeland; 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-certifiering (Windows 10, Windows 8.1 och Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS i Vietnam;
WEEE; RoHS i EU

Garanti

1 års begränsad garanti

Förpackningens innehåll

Strömkabel; Dokumentation; HDMI-kabel; Garantikort; Installationsanvisningar

VESA-fäste

100 mm

Beställningsinfo
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