Dataark

HP 27fw-skærm med lyd
Usandsynlig tynd. Uimodståelig pris.
Få den krystalklare kvalitet, du længes efter, med denne ultraslanke skærm med mikrokanter, omfattende, ultrabrede
visningsvinkler og indbygget lyd. Din oplevelse bliver helt anderledes, uanset om du browser eller streamer.

Flot, ultratyndt design
Denne skærm er lavet af aluminium og har
en mat overflade samt en poleret glans. Den
er ultratynd og har et moderne look uden at
være dyr.

1 Det kræver Full HD-indhold (FHD) at vise billeder i Full HD.

Imponerende fra kant til kant

Denne FHD-skærm1 har mikrokant og et
levende IPS-panel, som giver dig mulighed
for at se skarpe og klare billeder fra alle
vinkler. Du får en stor oplevelse med
skærmen, som er perfekt i en opsætning
med to skærme.

Fuldt integreret lyd
Fordyb dig selv i fantastisk lyd, uden
eksterne højttalere og kabelsalat der fylder
på dit skrivebord. Stærk indbygget lyd parret
med krystalklar FHD-opløsning gør denne
skærm til den komplette
underholdningspakke.
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Fremhævede funktioner
FHD-skærm/1080p-skærm
Fantastiske billeder og uforglemmelig kvalitet fra en forbløffende FHD-skærm.
Skærm med smal kant
Design med mikrokanter skaber en større visningsoplevelse.
Bliv lige så god som de bedste
IPS-teknologien giver dig klare billeder fra stort set alle vinkler. Man får den bedste udsigt, uanset hvor man sidder.
Skærmbilledet går praktisk talt fra kant til kant
Skærmbilledet går praktisk talt fra kant til kant, hvilket betyder et maksimeret skærmområde og omfattende underholdning.
AMD® FreeSync™-teknologi
Nu er det fortid med skærme, der hakker, lag og revner.
Del panoramaoplevelsen
Ultrabred 178° vinkelvisning med konsistente detaljer og levende farver.
Kompakt og elegant design
Slankt design og enkelt forbindelse giver dig mere plads til en bedre computeroplevelse.
Refleksfrit panel
Nyd både solen og dit yndlingsindhold takket være dette refleksfrie panel.
Moderne design
Slankt design der problemfrit integreres i det moderne hjem.

2 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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Skærmstørrelse

68,58 cm (27")

Højde-bredde-forhold

16:9 1

Skærmtype

IPS og LED-baggrundslys

Pixel pitch

0,311 mm

Svartid

5 ms grå til grå (med overdrive) 1

Lysstyrke

300 cd/m² 1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk 1

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Produktfarve

Snestormhvid

Opløsning

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Understøttede opløsninger

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 86 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 75Hz

Skærmegenskaber

Refleksfri; Valg af sprog; LED-bagbelysning; Betjeningsknapper på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren; AMD FreeSync™

Skærm - inputtype

1 VGA; 2 HDMI 1.4

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Klar til sikkerhedslås 3

Skærmflytningsvinkel

Hældning: -5 til +25°

Administrationssoftware

HP Display Assistant

Miljøspecifikationer

Skærmglasplade uden arsen; Lavt halogenindhold; Bagbelyst skærm uden kviksølv 2

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: A+; Strømforbrug i tændt tilstand: 22 W; Årligt energiforbrug: 32 kWh5; Standby: 0,21 W; Strømforbrug (tændt): 0,17 W; Strømforbrug
(tilstanden fra): 0,17 W

Skærm - brugerindstillinger

Lysstyrke; Farvestyring; Kontrast; Afslut; Billedstyring; Oplysninger; Indgangsstyring; Sprog; Administration; Menu; Menustyring; OK; Strømstyring; QV; Lydstyrke -;
Lydstyrke +;

Produktmål

61,18 x 20,44 x 44,93 cm

Vægt

3,74 kg; Pakket: 5,55 kg
8,23 lb; Pakket: 12,23 lb

Driftstemperaturinterval

5 til 35°C

Driftstemperaturinterval

41 til 95° F

Luftfugtighed ved drift

20% til 80% relativ luftfugtighed

Certificeringer og overholdelser

BSMI; CB; CCC; CE; Kina-energimærkat (CEL), klasse 1; CSA-NRTL; EAC; Energy Star; ES7.0; E-standby; EUP Lot-26; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IEC
60950:1999; IS 1121; ISC; ISO 9241-307; KC/KCC; Dæmpet blåt lys; MEPS; Microsoft WHQL-certificering; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI

Strømforsyning

Indgangsspænding på 100 til 240 V AC

Multimedier

Audio-in/Audio-out, højtalere på 1,5 W

Garanti

1 års begrænset garanti

Kassens indhold

Netledning til vekselstrøm; Dokumentation; HDMI-kabel; VGA-kabel; Strømadapter; QSP; CD 4

Oprindelsesland

Fremstillet i Kina

Produktnummer

4TB31AA

Bestillingsinformation

#ABB: 193015096875; #ABY: 193015096905;#UUG: 193015096943; #UUZ: 193015096899; #A2N: 193015096950; #ABT: 193015096912; #ACQ:
193015096929; #ABV: 193015096936; #ABU: 193015096882

1
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
2
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.
3
Låsen skal købes separat.
4

Ingen cd for NA-område.
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