Fişă tehnică

Monitor HP 27fw cu audio
Imposibil de subţire. Preţ irezistibil.
Obţine imaginile clare pe care le căutai, cu acest monitor ultrasubţire, cu micro-margini, care dispune de unghiuri de
vizualizare captivante, ultra-largi şi sistem audio integrat. De la navigarea prin conţinut până la redarea în flux a
conţinutului de divertisment, îţi permite să vezi lumea într-un mod cu totul nou.

Design atractiv, ultrasubţire

Uimitor de la o margine la alta

Sunet complet integrat

Confecţionat din aluminiu, cu un finisaj mat
şi răşină foarte bine lustruită, acest monitor
ultrasubţire aduce acasă un aspect modern,
fără eticheta de preţ premium.

Cu panoul IPS în culori vii, acest monitor cu
micro-margini şi rezoluţie FHD1 asigură
unghiuri de vizualizare foarte largi şi
calitatea clară şi precisă a imaginilor. Este o
experienţă de vizualizare extinsă, perfectă
pentru configuraţii cu două monitoare.

Lasă-te captivat de sunetul excelent fără a
aglomera biroul cu cabluri deranjante şi
difuzoare externe. Sistemul audio puternic
integrat şi rezoluţia FHD clară fac din acest
monitor un pachet complet pentru
divertisment.

1 Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).
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Beneficii
Monitor FHD / monitor de 1080p
Imagini extraordinare şi calitate impresionantă, cu un afişaj FHD uimitor.
Afişaj cu micro-margini
Designul cu micro-margini asigură o zonă de vizualizare mai extinsă.
Avansaţi spre superlativ
Tehnologia IPS îţi asigură vizualizări clare din aproape orice unghi. Orice loc devine cel mai bun loc din casă.
Panou practic din margine în margine
Panoul practic din margine în margine înseamnă o zonă de ecran maximizată şi o experienţă de divertisment extinsă.
Tehnologia AMD® FreeSync™
Tremuratul imaginii, întârzierea răspunsului la intrare şi defectele de afişare devin istorie.
Partajaţi vizualizarea panoramică
Vizualizare ultra-largă, de 178°, cu detalii coerente şi culori vibrante.
Design atractiv, compact
Designul subţire şi conexiunea unică îţi oferă mai mult spaţiu, pentru condiţii de lucru îmbunătăţite.
Panou antireflexie
Bucură-te de soare şi de conţinutul preferat cu acest panou antireflex.
Design modern
Design atrăgător, care se integrează fără probleme în locuinţa modernă.

2 Tehnologia FreeSync™ este disponibilă numai când se conectează prin DisplayPort sau HDMI. FreeSync este o tehnologie AMD® utilizată la monitoarele FHD sau QHD şi este concepută pentru a elimina fluctuaţiile şi/sau

întreruperile de imagine din jocuri şi imagini video, prin blocarea ratei de reîmprospătare a unui ecran la valoarea cadenţei de cadre a plăcii grafice. Sunt necesare monitoare compatibile cu plăci grafice AMD Radeon şi/sau
APU AMD A-Series, cu DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Driverul AMD 15.11 Crimson (sau mai nou) este necesar pentru a accepta FreeSync peste HDMI. Frecvenţele de reîmprospătare adaptive variază în funcţie de
monitor. Mai multe informaţii sunt disponibile la www.amd.com/freesync.
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Dimensiune ecran

68,58 cm (27")

Proporţie dimensiuni

16:9 1

Tip ecran

IPS cu fundal cu LED-uri

Dimensiune pixel

0,311 mm

Timp de răspuns

5 ms, gri la gri (cu suprasolicitare) 1

Luminozitate

300 cd/m² 1

Rată contrast

1000:1 static; 10000000:1 dinamic 1

Unghi de vizibilitate

178° orizontal; 178° vertical

Culoarea produsului

Alb strălucitor

Rezoluţie

FHD (1920 x 1080 la 60 Hz)

Rezoluţii acceptate

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

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 86 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 75 Hz

Caracteristici ecran

antireflex; selectare limbă; iluminare de fundal cu LED-uri; comenzi pe ecran; Plug and Play; programabil de către utilizator; AMD FreeSync™

Tip intrare ecran

1 VGA; 2 HDMI 1.4

Facilităţi de securitate fizică

Pregătit pentru încuietoare de securitate 3

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: de la -5 la +25°

Software de gestiune

HP Display Assistant

Specificaţii de mediu

sticlă pentru ecran fără arsen; conţinut redus de halogeni; Lumini de fundal fără mercur 2

Eficienţă energetică

Clasă de eficienţă energetică: A+; Consum de energie în stare pornită: 22 W; Consum anual de energie: 32 kWh5; Standby: 0,21 W; Consum de energie (în stare
pornită): 0,17 W; Consum de energie (în stare oprită): 0,17 W

Opţiuni pentru controlul ecranului de
către utilizator

luminozitate; control culori; contrast; ieşire; control imagine; informaţii; control intrare; limbă; gestionare; meniu; control meniu; OK; control alimentare; QV; volum -;
volum +

Dimensiunile produsului

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

Greutate

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

Temperatură de funcţionare

între 5 şi 35°C

Temperatură de funcţionare

De la 41 la 95°F

Umiditate de funcţionare

20 - 80% RH

Certificări şi conformităţi

BSMI; CB; CCC; CE; Etichetă energetică China (CEL) categoria 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; lumină albastră slabă; MEPS; certificare WHQL Microsoft; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI

Sursă de alimentare

Tensiune de intrare 100–240 V c.a.

Multimedia

Difuzoare Audio-in/Audio-out de 1,5 W

Garanţie

1 an garanţie limitată

Ce se găseşte în cutie

Cablu alimentare c.a.; documentaţie; cablu HDMI; cablu VGA; adaptor de alimentare; QSP; CD 4

Ţara de origine

Fabricat în China

Număr produs

4TB31AA

Informaţii de comandă

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

1
Toate specificaţiile reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP, iar performanţa reală poate varia în plus sau în minus.
2
Sursele de alimentare externe, cablurile de alimentare, cablurile şi perifericele nu au un conţinut redus de halogeni. Este posibil ca piesele de service obţinute după cumpărare să nu aibă un conţinut redus de halogeni.
3
Încuietoarea se vinde separat.
4

Fără CD pentru America de Nord.
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