Adatlap

HP 27fw kijelző hangmodullal
Hihetetlenül vékony. Ellenállhatatlanul kedvező ár.
Ezzel a hajszálvékony kerettel, és magával ragadó, rendkívül széles betekintési szögeket biztosító, beépített
hangrendszerrel felszerelt ultravékony kijelzővel azt az éles, tiszta képminőséget élvezheti, amelyre mindig is vágyott. A
tartalmak böngészésétől a szórakoztató műsorok internetes megtekintéséig merőben új módon szemlélheti a világot.

Vonzó, ultravékony kialakítás

Széltől szélig lenyűgöző

Teljesen integrált hangrendszer

A matt bevonattal ellátott alumíniumból és
kifogástalanra polírozott gyantából készült
ultravékony kijelző extra költségek nélkül
teszi az otthon részévé az innovációt.

Az élénk színekben ragyogó IPS-panelnek
köszönhetően ez a hajszálvékony kerettel
rendelkező, FHD1 felbontású kijelző
rendkívül széles betekintési szögeket és
tiszta, éles képminőséget biztosít. Kiterjedt
vizuális élmény, amely tökéletes kétkijelzős
konfigurációkhoz.

Kiváló hangminőséget érhet el a külső
hangszórók zavaró kábelei nélkül. Az
erőteljes beépített hangrendszer és az éles
FHD felbontás teszi teljessé a kijelző
nyújtotta szórakoztatást.

1A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.
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Szolgáltatások
FHD kijelző/1080p felbontású kijelző
Élvezheti a lélegzetelállító látványt a kiváló minőséget biztosító, lenyűgöző FHD kijelzőn.
Kijelző hajszálvékony kerettel
A hajszálvékony keret magával ragadóbb vizuális élményt nyújt.
Váltson a legkiválóbb termékre
Az IPS technológiának köszönhetően szinte bármilyen szögből tisztán látszik a kép. Mindenki a legjobb helyről élvezheti a látványt.
Szinte keret nélküli panel
A szinte keret nélküli panel maximális képernyőfelületet és határtalan szórakozást biztosít.
AMD® FreeSync™ technológia
A képernyő akadozása, a bemeneti késleltetés és a szaggatás már a múlté.
Közösen élvezhető panorámanézet
Rendkívül széles, 178°-os betekintési szög konzisztens részletekkel és élénk színekkel.
Kompakt, karcsú kialakítás
A vékony kivitel és az egyetlen csatlakozási pont nagyobb teret enged a kiváló felhasználói élménynek.
Csillogásmentes panel
A csillogásmentes panelnek köszönhetően egyszerre élvezheti a napsütést és kedvenc tartalmait.
Modern kialakítás
Vékony kialakítás, amely tökéletes kiegészítője lehet a modern otthonoknak.

2 A FreeSync™ csak DisplayPort- vagy HDMI-csatlakozóhoz csatlakoztatva érhető el. A FreeSync az FHD vagy QHD kijelzőkön elérhető AMD® technológia, amely a grafikus kártya képkockasebességéhez igazítja a kijelző

frissítési gyakoriságát, így megakadályozza a játékok vagy videók akadozását és/vagy szakadozását. AMD Radeon grafikus kártya és/vagy A sorozatú AMD APU-kompatibilis monitor szükséges DisplayPort/HDMI AdaptiveSync technológiával. A FreeSync a HDMI-n keresztüli támogatásához AMD 15.11 (vagy újabb) Crimson illesztőprogram szükséges. Az adaptív frissítési gyakoriság monitoronként eltér. További információ:
www.amd.com/freesync.

Adatlap

HP 27fw kijelző hangmodullal

Képernyőméret

68,58 cm (27")

Oldalarány

16:9 1

Képernyő típusa

IPS LED-es háttérvilágítással

Képponttávolság

0,311 mm

Válaszidő

5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő (túlhajtással) 1

Fényerő

300 cd/m² 1

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus 1

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Termékszín

Hófehér

Felbontás

FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Támogatott felbontások

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

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

Legfeljebb 86 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 75 Hz

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható; AMD FreeSync™

Megjelenítőeszköz bemeneti típusa

1 VGA; 2 HDMI 1.4

Fizikai biztonsági funkciók

Biztonsági zár fogadására alkalmas 3

Képernyő mozgatási szöge

Döntés: -5 és +25° között

Kezelőszoftver

HP Display Assistant

Környezeti specifikációk

Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalom; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás 2

Energiahatékonyság

Energiahatékonysági osztály: A+; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 22 W; Éves energiafogyasztás: 32 kWh5; Készenlét: 0,21 W; Energiafogyasztás
(bekapcsolt állapotban): 0,17 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,17 W

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Fényerő; Színvezérlés; Kontraszt; Kilépés; Képvezérlés; Információk; Bemeneti vezérlés; Nyelv; Felügyelet; Menü; Menüvezérlés; OK; Teljesítményvezérlés; QV;
Hangerő -; Hangerő +

A termék mérete

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

Súly

3,74 kg; Csomagolva: 5,55 kg
8,23 font; Csomagolva: 12,23 font

Működésihőmérséklet-tartomány

5–35°C

Működésihőmérséklet-tartomány

41–95°F

Működési levegőnedvesség-tartomány

20–80% relatív páratartalom

Tanúsítványok és megfelelőségi
információ

BSMI; CB; CCC; CE; Kínai energiafelhasználási minősítés (CEL), 1. osztály; 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; Alacsony kékfénykibocsátás; MEPS; Microsoft WHQL-tanúsítvány; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1;
SASO; TUV Bauart; VCCI

Áramellátás

Bemeneti feszültség: 100–240 VAC

Multimédia

Hangbemenet/hangkimenet 1,5 W-os hangszórók

Jótállás

1 év korlátozott garancia

A doboz tartalma

Hálózati tápkábel; Dokumentáció; HDMI-kábel; VGA-kábel; Tápegység; Gyorskalauzcsomag; CD 4

Származási ország

Készült Kínában

Termékszám

4TB31AA

Rendelési tudnivalók

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

1
A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
2
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.
3
A zár külön vásárolható meg.
4

Az észak-amerikai régióban nem jár CD.
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