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HP 27q Ekran

Eğlencenize hayat katın

İster oyun oynayın ister en
yeni eğlencelerin akışını yapın,
bu 27 inç diyagonal QHD
ekran içeriklerinizi canlandırır.
Aynı zamanda çarpıcı renkler
ve gerçekçi görüntüler ile her
zaman göz alıcı görünümler
elde edersiniz.

Çarpıcı görünüm. Göz alıcı görüntüler.
● Göz alıcı keskinlikte ve gerçeklikteki görüntü kalitesi, medyalarınıza yeni bir ayrıntı
düzeyi kazandırır. Bu QHD(1) ekran, standart FHD çözünürlüğünün iki katını sunarak
her seferinde göz kamaştırıcı görseller sağlar.
Modern bağlantı
● HDMI, DVI ve ekran bağlantı noktalarıyla aygıtlarınızı kolayca bağlayın.
Hızınıza yetişen ekran içerikleri
● 2 ms’lik yanıt süresi (4) ve 350 nit parlaklık sayesinde gölge kopya ve bulanıklık
içermeyen keskin ve anlaşılır eylem dizisinin keyfini çıkarırken içeriklerinizi daha canlı
ışıkta görüntüleyin.
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Quad high-definition (QHD) görüntüleri görüntülemek için QHD içerik gerekir.
Tüm performans belirtimleri, HP'nin parça üreticileri tarafından sağlanan genel belirtimleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
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Özellikler
QHD Ekran
3,7 milyon pikselin sunduğu büyüleyici çözünürlük ve inanılmaz net ayrıntılar içinde kendinizi kaybedeceksiniz. 2560 x 1440 çözünürlük, tüm içeriklerinizi olağanüstü
bir eğlence deneyimine dönüştürür.(1)
TN Paneli
Bu TN panelin sunduğu düşük piksel gecikmesi ve hızlı yanıt süresi ile en son aksiyon filminin veya en hareketli bilgisayar oyununun keyfini çıkarın.
Mikro kenarlı ekran
Neredeyse ekran çevreleyen bir çerçeve olmadığı için çok geniş açılı görüntüleme deneyimi çoklu monitör kullanımının yerini alır.
Modern tasarım
Zarif bir tasarıma sahip olan bu modern ekran, en son aygıtlarınızı mükemmel bir şekilde tamamlar ve modern ev ortamınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Yansımasız panel
Yansıma önleyici panel ile güneşin ve en sevdiğiniz içeriklerin keyfini çıkarın. Yansıma yapmayan düşük parlaklık dışarıdayken kullandığınızda ekranın daha az
yansıma yapacağını gösterir.
Overdrive ile 2 ms yanıt süresi
Ekranda ne olursa olsun keskin ve akıcı bir oyun deneyimi sunmak için hareket bulanıklığını ortadan kaldırır.
Düşük Mavi Işık
Düşük Mavi Işık modunun kullanılması ekran renklerini daha sıcak bir spektruma geçirerek beyazları doğallaştırır ve gözlerinizi daha az yorar.
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Ekran boyutu

68,47 cm (27")

En boy oranı

16:9

Ekran türü

Arkadan aydınlatmalı LED, TN

Piksel

0,233 mm

Yanıt süresi

2 ms gri-gri

Parklaklık

350 cd/m²

Kontrast oranı

1000:1 statik; 10000000:1 dinamik

Izlenebilir açı

160° dikey; 170° yatay

Video giriş sinyali

1 DisplayPort™; 1 HDMI

Çözünürlük

QHD (60 Hz'de 2560 x 1440)

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)

90 kHz'ye kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)

76 Hz'ye kadar

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Dil seçimi; LED arkadan aydınlatma; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir

Ekran Giriş Türü

1 DisplayPort™ 1.2; 1 DVI-D; 1 HDMI 1.4 (HDCP desteği ile)

Fiziksel güvenlik özellikleri

Güvenlik kilidi özellikli

Ekran hareket açısı

Eğim Açısı: -5 - +20°

Çevre şartnameleri

Arsenik içermeyen ekran camı; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları

Enerji verimliliği

Enerji verimlilik sınıfı: A Açık modda güç tüketimi: 26 W; Yıllık enerji tüketimi: 38 kWh; Bekleme: 0,35 W; Güç tüketimi (kapalı modda): 0,21 W

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Renk denetimi; Çıkış; Görüntü denetimi; Bilgi; Giriş kaynağı; Dil; Tamam; Güç

Ağırlık

4,3 kg

Çalıştırma Isısı

5 - 35°C

Çalıştırma Nemi

%20 - 80 yoğunlaşmayan

Product Dimensions (with stand metric)

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

Sertifikalar ve uyumluluklar

Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; 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 Sertifikası
(Windows 10, Windows 8,1 ve Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (Kuzey Amerika); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; EU
RoHS

Garanti

Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Kutunun İçindekiler

AC güç kablosu; Belgeler; HDMI kablosu; Garanti kartı; Kurulum posteri

VESA montaj

100 mm

Sipariş bilgileri

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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ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede
olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre
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