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HP 27fw Sesli Ekran
İnanılmaz incelik. Karşı konulamaz fiyat.
Bu çok ince mikro kenarlı ekran, sürükleyici çok geniş izleme açıları ve yerleşik ses sayesinde dört gözle beklediğiniz net
resim kalitesini elde edin. Bu ekran, içeriklere göz atmaktan eğlence akışına kadar dünyanıza tamamen farklı bir bakış
katar.

Çekici, ultra ince tasarım
Alüminyumdan yapılmış, mat yüzeyli ve cilalı
reçine kaplamalı bu ultra ince ekran, yüksek
meblağlar ödemeden evinize modern bir
görünüm ve his katar.

Kenardan kenara göz alıcı

Canlı IPS paneliyle FHD1 çözünürlükteki bu
mikro kenarlı ekran, çok geniş izleme açıları
ve canlı, net görüntü kalitesi sunar. Çift
ekran kurulumları için ideal olan geniş bir
görüntüleme deneyimidir.

1 Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gereklidir.

Tam olarak tümleşik ses
Dağınık kablolar ve harici hoparlörlerle
masanızda kalabalık yapmadan harika bir
sürükleyici ses deneyimi yaşayın. Net FHD
çözünürlükle birlikte güçlü yerleşik ses, bu
ekranı tam bir eğlence paketi haline getirir.
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Özellikler
FHD ekran / 1080p ekran
Çarpıcı FHD ekranın sunduğu mükemmel görüntüler ve unutulmaz kalite.
Mikro kenarlı ekran
Mikro kenarlı tasarım daha geniş bir görüntüleme deneyimi sunar.
En iyiye yönelin
IPS teknolojisi, neredeyse her açıdan daha net görüntüler sunar. Evinizdeki her koltuk, en iyi görüş açısına sahiptir.
Neredeyse kenardan kenara panel
Neredeyse kenardan kenara paneliyle en büyük ekran alanı ve geniş açılı eğlence sunar.
AMD® FreeSync™ teknolojisi
Ekrandaki takılmalar, giriş gecikmeleri ve ekrandaki yırtılmalar tarih oluyor.
Panoramik görünümü paylaşın
Tutarlı detaylar ve canlı renkler ile ultra geniş 178° görüntüleme açısı.
Küçük boyutlu, şık tasarım
İnce tasarımı ve tek bağlantısı, gelişmiş bilgi işlem deneyimi için daha fazla alan sağlar.
Yansımasız panel
Yansıma önleyici bu panelle güneşin ve en sevdiğiniz içeriklerin keyfini çıkarın.
Modern tasarım
Modern ev ortamınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan şık tasarım.

2 FreeSync™ yalnızca DisplayPort veya HDMI ile bağlı olduğunda kullanılabilir. FreeSync, FHD veya QHD ekranlar üzerinde etkinleştirilmiş ve ekranın yenileme hızını, grafik kartının kare hızına kilitleyerek oyunlarda ve

videolarda takılma ve/veya bozulmaları ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir AMD® teknolojisidir. AMD Radeon Grafik Kartı ve/veya DisplayPort/HDMI Uyarlamalı Eşitleme özellikli AMD A Serisi APU uyumlu monitörler
gerekir. HDMI üzerinden FreeSync desteği sağlamak için AMD 15.11 Crimson sürücü (veya üzeri) gerekir. Uyarlanabilir yenileme hızları monitöre göre değişir. Daha fazla bilgiyi www.amd.com/freesync adresinden
alabilirsiniz.
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Ekran boyutu

68,58 cm (27")

En boy oranı

16:9 1

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı IPS

Piksel

0,311 mm

Yanıt süresi

5 ms gri-gri (hız aşırtma ile) 1

Parklaklık

300 g/m² 1

Kontrast oranı

1000:1 statik; 10000000:1 dinamik 1

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Ürün rengi

Kar beyazı

Çözünürlük

FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Desteklenen çözünürlükler

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

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)

86 kHz'e kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)

75 Hz'ye kadar

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Dil seçimi; LED arka ışıklar; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir; AMD FreeSync™

Ekran Giriş Türü

1 VGA; 2 HDMI 1.4

Fiziksel güvenlik özellikleri

Güvenlik kilidi özellikli 3

Ekran hareket açısı

Eğim: -5 - +25°

Yönetim yazılımı

HP Display Assistant

Çevre şartnameleri

Arsenik içermeyen ekran camı; Düşük halojen; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları 2

Enerji verimliliği

Enerji verimlilik sınıfı: A+; Açık modda güç tüketimi: 22 W; Yıllık enerji tüketimi: 32 kWh5; Beklemede: 0,21 W; Güç tüketimi (açık modda): 0,17 W; Güç tüketimi (kapalı
modda): 0,17 W

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Parlaklık; Renk denetimi; Kontrast; Çıkış; Görüntü denetimi; Bilgi; Giriş denetimi; Dil; Yönetim; Menü; Menü denetimi; Tamam; Güç denetimi; QV; Ses düzeyi -; Ses
düzeyi +

Ürün boyutları

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

Ağırlık

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

Çalışma ısısı aralığı

5 - 35°C

Çalışma ısısı aralığı

41 - 95°F

Çalıştırma nem aralığı

% 20 - 80 BN

Sertifikalar ve uyumluluklar

BSMI; CB; CCC; CE; Çin Enerji Etiketi (CEL) Sınıf 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; Düşük mavi ışık; MEPS; Microsoft WHQL Sertifikası; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI

Güç kaynağı

Giriş voltajı 100 - 240 VAC

Çoklu ortam

Ses girişi/Ses çıkışı, 1,5 W hoparlörler

Garanti

Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Kutunun içeriği

AC güç kablosu; Belgeler; HDMI kablosu; VGA kablosu; Güç adaptörü; Hızlı Kurulum Posteri; CD 4

Üretildiği ülke/bölge

Çin’de üretilmiştir

Ürün numarası

4TB31AA

Sipariş bilgileri

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

1
Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
2
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
3
Kilit ayrı satılır.
4

Kuzey Amerika bölgesi için CD yoktur.
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