Záznamový list

Monitor HP 27fw so zvukom
Neuveriteľne tenký. Neodolateľne dostupný.
Získajte s týmto ultratenkým displejom v mikroráme ostrú kvalitu obrazu, po akej túžite, pôsobivé ultraširoké
pozorovacie uhly a zabudovaný zvuk. Umožňuje vidieť svet úplne novým spôsobom – od prehliadania obsahu až po
streamovanie zábavy.

Príťažlivý, ultratenký dizajn

Úžasný od jedného okraja k druhému

Plne integrovaný zvuk

Tento ultratenký displej vyrobený z hliníka s
matnou konečnou úpravou a vysokoleštenej
živice prináša do domácnosti moderný
vzhľad bez prémiovej cenovky.

Tento displej s mikrorámom, panelom IPS a
rozlíšením FHD1 ponúka ostrú a jasnú kvalitu
obrazu a ultraširoké pozorovacie uhly.
Rozšírený zážitok zo sledovania je ideálny
pre zostavy s dvoma obrazovkami.

Ponorte sa do skvelého zvuku bez toho, aby
ste si stôl zapratali neusporiadanými
káblami a externými reproduktormi.
Výkonný zabudovaný zvuk a ostré rozlíšenie
FHD robia z tohto monitora zariadenie na
kompletnú zábavu.

1 Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.
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Funkcie
Displej s rozlíšením FHD/1080p
Tento úchvatný monitor s rozlíšením FHD poskytuje brilantný obraz a nezabudnuteľnú kvalitu.
Displej s minimálnou šírkou rámu
Dizajn s mikrorámom prináša väčší zážitok zo sledovania.
Postúpte na najvyššiu priečku.
Technológia IPS zabezpečí jasný obraz takmer z každého uhla. Každé sedadlo v dome je tým najlepším miestom.
Panel takmer od okraja po okraj
Panel takmer od okraja po okraj znamená maximálnu oblasť obrazovky a rozšírenú zábavu.
Technológia AMD® FreeSync™
Oneskorenie vstupu, zamŕzanie a sekanie obrazu sa stáva dávnou minulosťou.
Zdieľajte panoramatické zobrazenie
Ultraširoký pozorovací uhol 178° s konzistentnými detailmi a živými farbami.
Kompaktný, elegantný dizajn
Tenký dizajn a jediné pripojenie poskytujú viac priestoru na zlepšenú prácu s počítačom.
Antireflexný panel
S týmto antireflexným panelom si môžete vychutnávať slnko aj svoj obľúbený obsah.
Moderný dizajn
Elegantný dizajn, ktorý sa bezproblémovo integruje do modernej domácnosti.

2 Technológia FreeSync™ je k dispozícii len po pripojení k portu DisplayPort alebo HDMI. FreeSync je technológia spoločnosti AMD® aktivovaná na displejoch s rozlíšením FHD alebo QHD, ktorá nastavuje frekvenciu

obnovovania displeja podľa rýchlosti snímok grafickej karty, aby sa eliminovalo zasekávanie alebo trhanie obrazu v hrách a videách. Vyžaduje sa grafická karta AMD Radeon alebo monitory kompatibilné s procesormi AMD
APU radu A s adaptívnou synchronizáciou rozhrania DisplayPort/HDMI. Na podporu technológie FreeSync cez rozhranie HDMI sa vyžaduje ovládač AMD 15.11 Crimson (alebo novší). Frekvencie adaptívneho obnovovania
závisia od monitora. Ďalšie informácie sú dostupné na stránke www.amd.com/freesync.
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Veľkosť obrazovky

68,58 cm (27 palcov)

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9 1

Typ obrazovky

IPS s posvietením LED

Veľkosť pixelu

0,311 mm

Doba odozvy

5 ms šedá-šedá (s technológiou overdrive) 1

Jas

300 cd/m² 1

Pomer kontrastu

1000:1 staticky; 10000000:1 dynamický 1

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Farba produktu

Biela

Rozlíšenie

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Podporované rozlíšenia

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

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

Do 86 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania
(vertikálnu)

Až do 75 Hz

Charakteristika displeja

Antireflexný; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; AMD FreeSync™

Typ vstupu pre displej

1 VGA; 2 HDMI 1.4

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na bezp. zámok 3

Uhol otočenia obrazovky

Sklon: -5 až +25°

Softvér na spravovanie

HP Display Assistant

Environmentálne parametre

Sklo monitora bez obsahu arzénu; Nízky obsah halogenidov; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti 2

Energetická efektivita

Trieda energetickej účinnosti: A+; Spotreba energie v zapnutom režime: 22 W; Ročná spotreba energie: 32 kWh5; Pohotovostný režim: 0,21 W; Spotreba energie
(zapnutý režim): 0,17 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,17 W

Možnosti ovládania displeja

Jas; Ovládanie farieb; Kontrast; Koniec; Ovládanie obrazu; Informácie; Ovládanie vstupu; Jazyk; Spravovanie; Ponuka; Ovládanie ponuky; OK; Ovládanie napájania; QV;
Hlasitosť -; Hlasitosť +

Rozmery produktov

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

Hmotnosť

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

Rozsah prevádzkovej teploty

5 až 35 °C

Rozsah prevádzkovej teploty

41 až 95 °F

Prevádzkový rozsah vlhkosti

od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Certifikáty a povolenia

BSMI; CB; CCC; CE; China Energy Label (CEL) úrovne 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; Nízka úroveň modrého svetla; MEPS; Certifikácia Microsoft WHQL; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart;
VCCI

Zdroj napájania

Vstupné napätie 100 až 240 V~

Multimédiá

Audio-in/Audio-out, 1,5 W reproduktory

Záruka

2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu

Obsah balenia

Sieťový napájací kábel; Dokumentácia; Kábel HDMI; Kábel VGA; Napájací adaptér; QSP; CD 4

Krajina pôvodu

Vyrobené v Číne

Číslo produktu

4TB31AA

Informácie o objednávaní

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

1
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
2
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.
3
Zámok sa predáva samostatne.
4

Žiadny disk CD pre oblasť Severnej Ameriky.
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