Folha de Dados

Monitor HP 27fh

Incrivelmente fino. Preço
irresistível.
Desfrute da excelente
qualidade de imagem que
tanto pretende com este
monitor ultrafino de moldura
fina que apresenta um design
cativante em alumínio e exibe
conteúdos com ângulos de
visualização ultra-amplos
envolventes. Desde procurar
conteúdo a transmitir
entretenimento, permite-lhe
ver o seu mundo de uma
forma totalmente nova.

Design apelativo e ultrafino
● Criado a partir de metal leve e altamente resistente com um acabamento mate e
resina altamente polida, este monitor ultrafino apresenta um design moderno sem
o preço de um topo de gama.
Impressionante de ponta a ponta
● Com o seu painel IPS vívido, este monitor de moldura fina permite-lhe desfrutar de
imagens com ângulos de visualização ultra-amplos, nitidez e clareza. Trata-se de
uma experiência de visualização expansiva, perfeita para a ligação de dois
monitores.
Equipado com funcionalidades de entretenimento
● Veja a diferença em termos de nitidez e clareza com que a resolução FHD1 apresenta
todos os seus conteúdos. E graças à tecnologia AMD FreeSync™2, poderá desfrutar
de uma experiência de jogo em PC sem desfocagem ou desfasamento.

Conteúdo de alta definição total (FHD) necessário para visualizar imagens FHD.
FreeSync é uma tecnologia AMD presente em monitores com ecrãs FHD e que foi concebida para eliminar interrupções e/ou intermitências na imagem de jogos e vídeos ao bloquear a taxa de atualização de um ecrã
para a velocidade de fotogramas da placa gráfica. Monitor, placa gráfica AMD Radeon™ e/ou APU AMD série A em conformidade com o DisplayPort™ Adaptive-Sync necessário. É necessário AMD Catalyst™ 15.2 Beta (ou
mais recente). As taxas de atualização adaptativa variam consoante o monitor.
3
FreeSync™ está apenas disponível quando ligado à DisplayPort. FreeSync é uma tecnologia da AMD® presente em monitores com ecrã FHD ou QHD, concebida para eliminar interrupções e/ou intermitências em jogos e
vídeos ao sincronizar a taxa de atualização de um monitor com a velocidade de fotogramas da placa gráfica. Requer monitor, placa gráfica AMD Radeon™ e/ou APU AMD® série A compatíveis com DisplayPort™
Adaptive-Sync. É necessário AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (ou mais recente). As taxas de atualização adaptativa variam consoante o monitor.
4
Todas as especificações de desempenho representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP; o desempenho real pode ser superior ou inferior.
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Destaques do produto
Ecrã Full HD/Ecrã 1080p
Esteja preparado para desfrutar de imagens brilhantes e nítidas com a inesquecível qualidade deste fantástico monitor com ecrã FHD.1
Painel antirreflexo
Desfrute do sol e dos seus conteúdos favoritos com este painel antirreflexo. O facto de ser antirreflexivo e de apresentar baixo brilho significa que poderá visualizar
os conteúdos com menos brilho quando estiver no exterior.
Tecnologia Low Blue Light
Utilizar o modo Low Blue Light altera de forma subtil as cores do ecrã para um espetro mais quente, enquanto torna os brancos mais naturais e alivia o esforço dos
seus olhos.
Partilhe a visualização panorâmica
Detalhes vibrantes a partir de praticamente qualquer posição, mantendo uma cor consistente e uma imagem nítida em ângulos de visualização vertical e horizontal
extremamente amplos de 178°.2
Design compacto e elegante
Obtenha tudo aquilo de que necessita num conjunto elegante. Com apenas uma ligação à parede poderá eliminar o aglomerado de cabos. O design fino
proporciona-lhe mais espaço para uma experiência informática melhorada.
Design moderno
Com um design elegante, este monitor contemporâneo complementa na perfeição o seu mais recente dispositivo e é facilmente integrado na sua casa moderna.
Imagens perfeitas
Os vídeos e os jogos ganham vida com menos interrupções ou desfocagem, permitindo-lhe desfrutar de uma experiência de jogo mais realista com uma velocidade
de resposta de 8 ms cinzento para cinzento.
Tecnologia AMD® FreeSync™
Sinta e desfrute de uma experiência de jogo fluida e ágil. Ao sincronizar a taxa de atualização com a sua GPU, a tecnologia AMD® FreeSync™ faz com que os atrasos
de imagem, o desfasamento e o corte na imagem sejam coisas do passado.3
Riqueza dos detalhes
A relação de contraste dinâmica de 10.000.000:1 apresenta imagens com uma clareza surpreendente, pretos mais profundos, brancos mais brilhantes e cores mais
nítidas.4
Duplo HDMI
Duas portas HDMI significam mais opções e permitem ligar mais dispositivos para desfrutar de imagens FHD em ecrãs de grandes dimensões.
Ajuste o seu ângulo
Ajuste o ecrã de acordo com a sua preferência com uma inclinação de 5° para a frente ou 25° para trás.
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Tamanho do ecrã

68,6 cm (27 pol.)

Proporção

16:9

Tipo de ecrã

IPS

Espaçamento de pixels

0,311 mm

Tempo de resposta

5 ms cinzento para cinzento (com overdrive)

Luminosidade

300 cd/m²

Relação de contraste

1000:1 estático

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Resolução

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Mostrar frequência do ecrã (horizontal)

Até 86 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical)

Até 75 Hz

Características do ecrã

Antirreflexo; Seleção de idioma; Plug and Play; Programável pelo utilizador; AMD FreeSync™

Tipo de Entrada de Ecrã

1 Porta VGA; 2 Portas HDMI 1.4

Funcionalidades de segurança física

Preparado para fecho

Ângulo de movimentação do ecrã

Rotação em torno de eixo fixo: ±45°; Inclinação: -5º a +21°

Especificações ambientais

Vidro de ecrã sem arsénio; Baixo teor de halogéneo; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio

Eficiência energética

Consumo energético em modo ativo: 22 W; Consumo energético anual: 32 kWh; Em espera: 0,21 W; Consumo energético (desligado): 0,17 W

Opções de Controlo do Ecrã pelo Utilizador

Menu; Ligar/Desligar; Volume "-"; Volume "+"; Controlo de entrada; Modos de visualização

Dimensões (largura x profundidade x altura) 61,18 x 4,02 x 36,53 cm
Nota de dimensões (métrico)

Sem suporte.

Dimensões do produto (com base, métrico)

61,18 x 19,36 x 50,03 cm

Peso

4,86 kg

Amplitude Térmica em Funcionamento

5 até 35 °C

Amplitude de Humidade em Funcionamento 20 até 80%, não condensada
Certificações e conformidades

Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; China Energy Label (CEL) Grade 1; CSA; EAC; Energy Star; E-standby; FCC; ICES-003; ISO 9241-307; KC; KCC;
Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1 and Windows 7); RCM; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; Low blue light

Garantia

Garantia limitada de dois anos para peças e mão-de-obra de reparação (pode variar dependendo do país).

País de Origem

Fabricado na China

Conteúdo da Caixa

Cabo de alimentação de CA; Documentação; Cabo HDMI; Cabo VGA; Adaptador

Informações para encomendas

4HZ38AA#ABB: 192545628303; 4HZ38AA#UUG: 192545628372; 4HZ38AA#ABT: 192545628341; 4HZ38AA#ABV: 192545628365; 4HZ38AA#A2N: 192545628389;
4HZ38AA#ACQ: 192545628358; 4HZ38AA#UUZ: 192545628327; 4HZ38AA#ABU: 192545628310

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informação apresentada está sujeita a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias de produtos e serviços da HP
encontram-se definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como
constituindo uma garantia adicional. A HP não é responsável por erros ou omissões técnicos ou editoriais aqui apresentados. ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR®
são marcas comerciais registadas da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a Proteção Ambiental dos E.U.A.). DisplayPort™ e o logótipo DisplayPort™ são
marcas comerciais propriedade da Video Electronics Standards Association (VESA®) nos E.U.A. e noutros países. USB Type-C™ é uma marca comercial da USB
Implementers Forum.
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