Dataark

HP 27xq-skærm
En hurtig, levende skærm med de vigtigste elementer til
spil
Skærmen har alt det nødvendige til hurtigere handling. Oplev problemfrie billeder, der ikke hakker, og som reagerer lige
så hurtigt som dig, takket være en 144Hz opdateringshastighed1 og AMD® FreeSync™2-teknologi, mens Quad HD3skærmen leverer al din underholdning med fængslende definition og ultraskarpe detaljer.

Al den hurtighed, du behøver.

Utrolig glat

Komfortabel

Sørg for, at selv de mest hektiske øjeblikke
er problemfri, skarpe og uden
bevægelsesslør, med en 144Hz
opdateringshastighed og 1 ms svartid.1

Oplev forskellen ved flydende spil uden
hakken på denne krystalklare QHD3 (2560 x
1440) skærm med AMD® FreeSync™2teknologi.

Få 100 mm problemfri, præcis
højdejustering, så din skærm altid er i den
mest bekvemme position.

1 Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
2 FreeSync™ kan kun bruges med DisplayPort- eller HDMI-port-tilslutning. FreeSync er en AMD®-teknologi, der er aktiveret på FHD- eller QHD-skærme og er designet til at forhindre hakkende billeder og/eller svigtende

synkronisering i spil og videoer ved at låse skærmens opdateringshastighed til grafikkortets billedhastighed. Kræver skærm, AMD® Radeon™-grafikkort og/eller AMD® A-Series-APU, der er kompatibel med DisplayPort™
Adaptive Sync. Kræver AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (eller nyere). De fleksible opdateringshastigheder varierer afhængigt af skærmen.
3 Der kræves Quad HD-indhold (QHD) for at kunne se billeder i Quad HD.
4 FreeSync™ kan kun bruges med DisplayPort- eller HDMI-tilslutning. FreeSync er en AMD-teknologi, der er aktiveret på FHD- eller QHD-skærme og er designet til at forhindre hakkende billeder og/eller svigtende
synkronisering i spil og videoer ved at låse skærmens opdateringshastighed til grafikkortets billedhastighed. Kræver AMD Radeon™-grafikkort og/eller AMD A-seriens APU-kompatible skærme, der er kompatibel med
DisplayPort/HDMI™ Adaptive-Sync. AMD 15.11 Crimson-driver (eller nyere) kræves til at understøtte FreeSync via HDMI. De fleksible opdateringshastigheder varierer afhængigt af skærmen. Få yderligere oplysninger på
www.amd.com/freesync.
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Fremhævede funktioner
Opdateringshastighed på 144 Hz
Du får jævnere spil, skarpere objekter og renere detaljer med en gamingskærm, hvor billederne opdateres 144 gange i sekundet – over dobbelt så
hurtigt som på almindelige skærme.3
AMD FreeSync™-teknologi
Få den mest flydende og responsive spiloplevelse. Ved at synkronisere opdateringshastigheden med din GPU sikrer AMD FreeSync™, at der aldrig
mere er forsinkelser eller forskudte skærmbilleder.4
Svartid på 1 ms med overdrive
Fjerner bevægelsessløring, hvilket giver dig skarp og problemfri gameplay, uanset hvad der sker på skærmen.
Quad HD-skærm
Ultraskarpe detaljer og fængslende definition med 3,7 mio. pixels.1
Skærm med smal kant
Der er næsten ingen kant omkring skærmen, så du får ultrabred visning og kan nyde et samlet billede på flere skærme.
Fod med højdejustering
Nem justering af skærmen til den mest bekvemme position med 100 mm bevægelighed.
Dæmpet blåt lys
Med dæmpet blåt lys skifter skærmen til varmere farver, hvilket gør hvide farver mere naturlige, så du ikke overanstrenger dine øjne.
Belysning
Spredt belysning betyder, at du ikke bliver træt i øjnene af at spille hele natten.
TN-skærm
Lav pixelforsinkelse og en hurtig svartid med dette TN-panel.
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Skærmstørrelse

68,6 cm (27")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

Panel med lodret billedjustering (TN) og LED-baggrundslys

Pixel pitch

0,233 mm

Svartid

1 ms grå til grå 1

Lysstyrke

350 cd/m² 1

Kontrastforhold

1000:1 statisk 1

Synsvinkel

160° lodret; 170° vandret;

Produktfarve

Sort

Opløsning

QHD (2560 x 1440 @ 60 Hz)

Understøttede opløsninger

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x
400; 800 x 600

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 223 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 144 Hz

Skærmegenskaber

Refleksfri; Antistatisk; IPS-teknologi (IPS, in plane switching); Valg af sprog; LED-bagbelysning; Lav sløring; Betjeningsknapper på skærmen; Akserotation; Plug and
Play; Kan programmeres af brugeren; AMD FreeSync™

Skærm - inputtype

1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Klar til sikkerhedslås 2

Skærmflytningsvinkel

Drejning: ±360°; Vippefunktionalitet: -4 til +20°

Miljøspecifikationer

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri bagbelysning på skærmen

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: B; Strømforbrug i tændt tilstand: 39 W; Årligt energiforbrug: 56 kWh; Standby: 0,42 W; Strømforbrug (tændt): 0,25 W; Strømforbrug
(tilstanden fra): 0,25 W

Skærm - brugerindstillinger

Lysstyrke; Farvestyring; Kontrast; Afslut; Billedstyring; Oplysninger; Indgangskilde; Sprog; Administration; Strømstyring; Menustyring

Produktmål

61,36 x 5,56 x 37,86 cm Uden stativ.
61,36 x 21,64 x 51,02 cm With stand

Vægt

6,2 kg

Driftstemperaturinterval

5 til 35°C

Driftstemperaturinterval

41 til 95° F

Luftfugtighed ved drift

20 til 80% ikke-kondenserende

Certificeringer og overholdelser

MEPS – Australien og New Zealand; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8 og Windows
7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV-S; UL; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE

Strømforsyning

Indgangsspænding på 100 til 240 V AC

Garanti

1 års begrænset garanti

Kassens indhold

Netledning til vekselstrøm; Dokumentation; HDMI-kabel; Garantikort

VESA-beslag

100 mm

Produktnummer

3WL54AA

Bestillingsinformation

3WL54AA#ABY: 192545213639

1
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
2

Låsen skal købes separat.
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