גיליון נתונים

צג  HP 27fwעם שמע
דק מאין כמוהו .מחיר שלא ניתן לעמוד בפניו.

קבל את איכות התמונה החדה שנכספת אליה עם צג  Micro-Edgeדק במיוחד ,זוויות צפייה ממכרות ורחבות במיוחד ושמע מובנה .החל מעיון
בתוכן וכלה בהזרמת בידור – הוא מאפשר לך לראות את העולם שלך בדרך חדשה לגמרי.

עיצוב מושך ודק במיוחד

צג דק במיוחד זה ,העשוי אלומיניום עם גימור מט
ושרף מלוטש ,מכניס לבית מראה ותחושה מודרניים
במחיר ידידותי.

 1להצגת תמונות  FHDנדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה ).(FHD

מרהיב מקצה לקצה

עם לוח ה IPS-מלא החיים שלו ,צג  Micro Edgeזה
ברזולוציית  1FHDמספק זוויות צפייה רחבות
במיוחד ואיכות תמונה חדה וברורה .זוהי חוויית
צפייה ניתנת להרחבה ,המושלמת להתקנות של
שתי תצוגות.

אודיו משולב באופן מלא

התמכר לצליל נפלא מבלי להעמיס על שולחן
העבודה שלך ערבובייה של הכבלים והרמקולים
החיצוניים .שמע מובנה רב-עוצמה יחד עם
רזולוציית  FHDחדה הופכים צג זה לחבילת הבידור
המושלמת.
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צג  HP 27fwעם שמע
כולל
צג באיכות  / FHDברזולוציה של  1,080פיקסלים
תצוגות ויזואליות מעולות ואיכות בלתי נשכחת מצג  FHDמדהים.

צג Micro-edge
עיצוב  Micro-Edgeיוצר חוויית צפייה נרחבת יותר.

התקדם לטוב ביותר
טכנולוגיית  IPSמעניקה לך תצוגות ברורות מכל זווית כמעט .כל מקום ישיבה הוא המושב הכי טוב בבית.

לוח מקצה-לקצה כמעט לחלוטין
לוח מקצה-לקצה כמעט לחלוטין פירושו שטח מסך מרבי ובידור מורחב.

טכנולוגיית ™AMD® FreeSync
הופכת את ההפרעות ,את השהיית הקלט ,ואת קטיעת המסך להיסטוריה עתיקה.
שתף את התצוגה הפנורמית
זווית צפייה רחבה במיוחד בת  178°עם פירוט עקבי וצבע תוסס.

עיצוב קומפקטי ומלוטש
עיצוב דק וחיבור יחיד מעניקים לך מקום נוסף לחוויית מיחשוב משופרת.

מסך עם ציפוי נגד בוהק
באפשרותך ליהנות מהשמש וגם מהתוכן המועדף עליך ,בעזרת מסך זה הכולל ציפוי נגד בוהק.
עיצוב מודרני
עיצוב מלוטש המשתלב בצורה חלקה בבית המודרני.

 FreeSync™ 2זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת  DisplayPortאו  HDMI. FreeSyncהיא טכנולוגיה של ® AMDהמופעלת בצגי  FHDאו  .QHDהטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובווידאו ,על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג
והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי .נדרשים כרטיס גרפי  AMD Radeonו/או צגים תואמי  APU-מסדרה  Aשל  AMDעם תמיכה ב .DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync-מנהל התקן ) AMD 15.11 Crimsonאו חדש יותר( נדרש לתמיכה בFreeSync-
על  .HDMIקצבי הרענון הדינמי משתנים בהתאם לצג .מידע נוסף זמין בכתובת .www.amd.com/freesync
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גודל תצוגה

יחס רוחב-גובה

סוג תצוגה

Pixel pitch

זמן תגובה

בהירות

יחס ניגודיות

זווית צפייה

צבע מוצר
רזולוציה

רזולוציות נתמכות

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(
מאפייני תצוגה

סוג קלט תצוגה

מאפייני אבטחה פיזיים

זווית התנועה של התצוגה
תוכנת ניהול

מפרטים סביבתיים
חיסכון באנרגיה
אפשרויות בקרת משתמש במסך
מידות המוצר

משקל
טווח טמפרטורות להפעלה
טווח טמפרטורות להפעלה
טווח לחות בעת הפעלה

אישורים ותאימות
ספק

מולטימדיה

אחריות

תכולת האריזה

מדינה/אזור מוצא

מק"ט

מידע להזמנה

 68.58ס"מ )"(27
16:9

1

 IPSעם תאורת  LEDאחורית
 0.311מ"מ
 5אלפיות השנייה  -אפור לאפור )עם טכנולוגיית Overdrive) 1
cd/m² 1 300
 1,000:1סטטי;  10000000:1דינמי 1

 178°אופקי;  178°אנכי
לבן סופה
 1,920 x 1,080) FHDב 60-הרץ(
600 x 800 ;400 x 720 ;480 x 640 ;1,080 x 1,920 ;1,050 x 1,680 ;900 x 1,600 ;900 x 1,440 ;768 x 1,366 ;800 x 1,280 ;720 x 1,280 ;1,024 x 1,280 ;768 x 1,024
עד 86 kHz
עד  75הרץ
ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; ™AMD FreeSync
יציאת  VGA; 2יציאות HDMI 1.4
מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה

3

הטיה -5° :עד 25°+
HP Display Assistant
צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן; תאורת תצוגה אחורית ללא כספית

2

רמת חיסכון באנרגיה ;A+ :צריכת חשמל במצב פועל ;W 22 :צריכת האנרגיה השנתית 32 :קילוואט/שעה ;5מצב המתנה 0.21 :ואט; צריכת חשמל )מצב פועל( 0.17 :וואט; צריכת חשמל )במצב
כבוי( 0.17 :וואט
בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; בקרת הזנה; שפה; ניהול; תפריט; בקרת תפריט; אישור; בקרת מתח;  ;QVהחלשת עוצמת הקול  ;-הגברת עוצמת הקול +
 44.93 x 20.44 x 61.18ס"מ
 3.74ק"ג; ארוז 5.55 :ק"ג
 8.23ליברות; ארוז 12.23 :ליברות
 5עד  35°צלזיוס
 41עד  95°פרנהייט
 20עד  80לחות יחסית
 BSMI; CB; CCC; CE; Energy Labelשל סין )FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IEC ;EUP Lot-6 ;CSA-NRTL; EAC; Energy Star; ES7.0; E-standby; EUP Lot-26 ;Grade 1 - (CEL
 ;KC/KCC ;ISC; ISO 9241-307 ;IS 1121 ;60950:1999אור כחול חלש;  ;MEPSאישור SASO; TUV Bauart; VCCI ;SABS IEC 60950-1 ;Microsoft WHQL; PSB; RCM
מתח כניסה  100עד  240וולט AC
 ,Audio-in/Audio-outרמקולים של  1.5ואט
אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(
כבל מתח  ;ACתיעוד; כבל  ;HDMIכבל  ;VGAמתאם מתח;  ;QSPתקליטור 4

מיוצר בסין
4TB31AA
ABB: 193015096875; #ABY: 193015096905;#UUG: 193015096943; #UUZ: 193015096899; #A2N: 193015096950; #ABT: 193015096912; #ACQ:#
193015096929; #ABV: 193015096936; #ABU: 193015096882

 [1]2כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 3מנעול נמכר בנפרד.
 4ללא תקליטור עבור אזור .NA
©  Copyright 2018 HP Development Company, L.P.המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת.
 HPלא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה ENERGY STAR® .והסמל של ® ENERGY STARהם סימנים מסחריים רשומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב ) .(U.S. Environmental Protection Agencyבעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום EPEAT
עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור .למאגר אפשרויות צד שלישי של  HPעבור אביזרי אנרגיה סולרית ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/options
ינואר 2019
DOC-M

