Podatkovni list

Zaslon HP 27fw z zvokom
Izjemno tanek. Po neverjetni ceni.
S tem izjemno tankim zaslonom z mikro robovi, izjemno širokimi zornimi koti gledanja za prepričljivo izkušnjo in
vgrajenim zvokom si zagotovite ostro sliko, ki ste si jo vedno želeli. Ne glede na to, ali brskate po internetu ali pretakate
zabavno vsebino, omogoča povsem nov pogled na svet.

Privlačno in izjemno tanko oblikovanje
Ta izjemno tanki zaslon, izdelan iz aluminija
z matiranimi dodatki in visoko sijajno smolo,
bo v vaš dom prinesel sodoben videz in
občutek, ne da bi izpraznili denarnico.

Popolnoma osupljivo

Ta prepričljiv zaslon IPS z ločljivostjo FHD1 in
mikro robovi zagotavlja izjemno široke kote
gledanja in čisto, ostro sliko. Zagotovite si
izkušnjo gledanja v velikih dimenzijah,
primerno za postavitve z dvema zaslonoma.

1 Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti (FHD).

Povsem integriran zvok
Prepustite se odličnemu zvoku brez kablov
in zunanjih zvočnikov, ki zavzemajo prostor
na mizi. Z močnim in vgrajenim zvokom,
povezanim z ostro ločljivostjo FHD, je ta
zaslon celovit paket, ki skrbi za zabavo.
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Zaslon HP 27fw z zvokom
Posebnosti
Zaslon FHD/1080p
Čudovite slike in nepozabna kakovost na osupljivem zaslonu FHD.
Zaslon z mikro robom
Oblikovanje z mikro robovi zagotavlja več zaslonskega prostora.
Kosajte se z najboljšimi
Tehnologija IPS zagotavlja jasen pogled s skoraj katerega koli kota. Vsak sedež v hiši je najboljši.
Zaslon, ki se razteza dobesedno od roba do roba
Zaslon, ki se razteza dobesedno od roba do roba zagotavlja več zaslonskega prostora in veliko območje za zabavo.
Tehnologija AMD® FreeSync™
Pozabite na napake pri prikazu, zakasnitve pri vnosu in prekinitve zaslona.
Panoramski pogled
Izjemno širok 178-stopinjski vidni kot s skladnimi podrobnostmi in živahnimi barvami.
Kompaktno, elegantno oblikovanje
Tanko oblikovanje in ena povezava zagotavljata več prostora za izboljšano računalniško izkušnjo.
Zaslon z zaščito proti bleščanju
S tem zaslonom z zaščito proti bleščanju boste lahko uživali na soncu in v priljubljenih vsebinah.
Sodobno oblikovanje
Elegantno oblikovanje, ki se povsem prilega v sodoben dom.

2 Tehnologija FreeSync™ je na voljo samo s priključkom DisplayPort ali HDMI. FreeSync je tehnologija AMD®, omogočena na zaslonih FHD ali QHD, ki je zasnovana tako, da z zaklepanjem hitrosti osveževanja zaslona na

hitrost signala grafične kartice odpravi prekinitve in/ali vrzeli v igrah in videoposnetkih. Potrebujete monitorje, združljive z grafično kartico AMD Radeon in/ali procesorjem AMD A-Series, ki podpirajo funkcijo
DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Potrebujete gonilnik AMD 15.11 Crimson (ali novejšo različico), da omogočite podporo za FreeSync prek HDMI. Prilagodljive hitrosti osveževanja so odvisne od monitorja. Več informacij
najdete na spletnem mestu www.amd.com/freesync.
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Velikost prikaza

68,58 cm (27 palca)

Razmerje širine/višine

16 : 9 1

Vrsta prikaza

IPS z osvetlitvijo LED od zadaj

Razmak slikovnih pik

0,311 mm

Čas odgovora

5 ms prehod iz sive barve v sivo (s prekoračitvijo) 1

Svetlost

300 cd/m² 1

Kontrastno razmerje

statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 10.000.000 : 1 1

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Barva izdelka

Snežno bela

Ločljivost

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Podprte ločljivosti

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

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 86 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte
slikovnih pik

Do 75 Hz

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; zaslonski kontrolniki; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; AMD FreeSync™

Vrsta zaslonskega vhoda

1 priključek VGA; 2 priključka HDMI 1.4

Fizične varovalne funkcije

Pripravljen za uporabo ključavnice 3

Kot premika zaslona

Nagib: od –5 do 25 °C

Programska oprema za upravljanje

HP Display Assistant

Tehnični podatki o okolju

Steklo zaslona brez arzena; nizka vsebnost halogenih snovi; osvetlitev monitorja od zadaj brez živega srebra; 2

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A+; Poraba energije med delovanjem: 22 W; Letna poraba energije: 32 kWh5; V pripravljenosti: 0,21 W; Poraba energije (med
delovanjem): 0,17 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,17 W

Možnosti uporabniškega nadzora
zaslona

Svetlost; upravljanje barv; kontrast; Izhod; upravljanje slike; informacije; upravljanje vhodnega signala; jezik; upravljanje; meni; upravljanje menija; OK; upravljanje
napajanja; QV; glasnost -; glasnost +

Mere izdelka

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

Teža

3,74 kg; Pakirano: 5,55 kg
8,23 funta; Pakirano: 12,23 funta

Temperaturni obseg delovanja

od 5 do 35°C

Temperaturni obseg delovanja

od 41 do 95 °F

Obseg vlažnosti za delovanje

od 20 do 80 % RH

Certifikati in skladnost

BSMI; CB; CCC; CE; kitajska energijska nalepka (CEL) ravni 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; nizka raven modre svetlobe; MEPS; potrdilo Microsoft WHQL; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart;
VCCI

Napajalnik

Vhodna napetost od 100 do 240 voltov izmeničnega toka

Večpredstavnost

Vhod za zvok/izhod za zvok, 1,5-vatni zvočniki

Garancija

Enoletna omejena garancija

Vsebina škatle

Električni kabel; dokumentacija; kabel HDMI; kabel VGA; napajalnik; QSP; CD 4

Država izvora

Izdelano na Kitajskem

Številka izdelka

4TB31AA

Informacije o naročanju

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

1
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
2
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.
3
Ključavnica je naprodaj ločeno.
4

Za območje Severne Amerike ni na voljo CD.
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