גיליון נתונים

צג HP 27q
לעורר את הבידור שלך לחיים

החל ממשחקים רגילים וכלה בהזרמת הבידור החדש ביותר ,צג מלא חיים זה באיכות  QHDבגודל  27אינץ' באלכסון מפיח חיים בתוכן שלך.
בנוסף ,עם צבעים נועזים ותמונה מציאותית  -התצוגה שלך תמיד שובה את העין.

תצוגה נועזת .תמונה מרהיבה.

איכות תמונה חדה ומציאותית בצורה נפלאה
מעניקה למדיה שלך רמה חדשה של פירוט .צג זה
באיכות  (1)QHDמספק רזולוציה כפולה מזו של
איכות  FHDרגילה עבור תצוגות חזותיות מרהיבות
בכל פעם.

קישוריות מודרנית

התחבר בנוחות לכל ההתקנים שלך באמצעות
יציאות  DVI ,HDMIותצוגה.

 1להצגת תמונות  QHDנדרש תוכן באיכות .(QHD) Quad High-denition
 5כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

תוכן מסך שעומד בקצב

באפשרותך ליהנות מרצפי פעולה ברורים ונטולי
שכפול רפאים וטשטוש הודות לזמן תגובה של 2
אלפיות שנייה ) (4ולבהירות של  ,350 nitsולראות
את התוכן שלך באור מלא חיים אף יותר.
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צג HP 27q
כולל
תצוגת QHD
תוכל להישאב אל תוך הרזולוציה המושכת עם הפרטים החדים במיוחד של  3.7מיליון פיקסלים .רזולוציית  2,560 x 1,440משנה את כל התוכן שלך כדי להעניק לך חוויית
בידור יוצאת מן הכלל(1).
מסך TN
באפשרותך ליהנות מסרט הפעולה העדכני ביותר או ממשחק וידאו בקצב גבוה עם השהיית הפיקסלים הנמוכה וזמני תגובה מהירים של צג  TNזה.

צג Micro-edge
כמעט ללא מסגרת מסביב לצג ,ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות של צגים מרובים.

עיצוב מודרני
עם עיצוב מלוטש ,צג מעודכן זה משלים בצורה מושלמת את ההתקן החדש ביותר שלך ומשתלב באופן חלק בבית המודרני.

מסך עם ציפוי נגד בוהק
באפשרותך ליהנות מהשמש ומהתוכן המועדף עליך בעזרת מסך זה ,הכולל ציפוי נגד בוהק .המשמעות של 'אינו מחזיר אור' ו'ברק מועט' היא שכאשר תהיה בחוץ תיהנה
משיעור נמוך יותר של בוהק.

זמן תגובה של  2אלפיות השנייה עם Overdrive
ביטול הטשטוש בתנועה לקבלת משחק חד וטבעי ללא קשר למה שמתרחש על המסך.

תאורה כחולה חלשה
שימוש במצב התאורה הכחולה החלשה משנה בעדינות את צבעי התצוגה למגוון צבעים חמים יותר ,הופך גווני לבן לטבעיים יותר ומפחית את העומס על העיניים.
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צג HP 27q

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

מפרטים סביבתיים
חיסכון באנרגיה

אפשרויות בקרת משתמש במסך
מידות המוצר

משקל
טווח טמפרטורות להפעלה
טווח טמפרטורות להפעלה
טווח לחות בעת הפעלה

אישורים ותאימות
ספק

אחריות

תכולת האריזה

מתקן תלייה VESA

מק"ט

מידע להזמנה

 68.47ס"מ ) 27אינץ'(
16:9
 TNעם תאורת  LEDאחורית
 0.233מ"מ

1

 2אלפיות השנייה  -אפור לאפור

1

cd/m² 1 350
 1,000:1סטטי;  10000000:1דינמי 1

 160°אנכי;  170°אופקי
מסגרת שחורה ומעמד כסוף
 2,560 x 1,440) QHDב 60-הרץ(
800 ;480 x 640 ;1440 x 2560 ;1200 x 1920 ;1080 x ,1920 ;1050 x 1680 ;900 x 1600 ;1200 x 1600 ;900 x 1440 ;800 x 1280 ;720 x 1280 ;1024 x 1280 ;768 x 1024
600 x
עד 90 kHz
עד  76הרץ
ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
יציאת  ;DisplayPort™ 1.2יציאת  ;DVI-Dיציאת ) HDMI 1.4עם תמיכת (HDCP
מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה 2

הטיה -5° :עד 20°+
צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית
רמת חיסכון באנרגיה ;A :צריכת חשמל במצב פועל 26 :וואט; צריכת האנרגיה השנתית 38 :קוט"ש; מצב המתנה 0.35 :וואט; צריכת חשמל )מצב פועל( 26 :וואט; צריכת חשמל )במצב כבוי(:
 0.21ואט
בקרת צבע; יציאה; בקרת תמונה; מידע; מקור הזנה; שפה; אישור; הפעלה
 4,3ק"ג
 9.48ליברות
 5עד  35°צלזיוס
 41עד  95°פרנהייט
 20עד  80ללא עיבוי
 MEPSאוסטרליה  -ניו זילנד;  ;KC; KCC ;FCC; ICES; ISO 9241-307 ;EUP Lot-6 ;E-standby; EUP Lot-5 ;BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErPאישור Microsoft WHQL
) Windows 8.1 ,Windows 10ו) Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership-צפון אמריקה(;  VCCI; MEPS ;TUV-S ;GS/TUV ;Ergo/TUV LBL; TUVוייטנאם; EU ;WEEE
RoHS
מתח כניסה  100עד  240וולט AC
אחריות מוגבלת למשך שנה אחת
כבל מתח  ;ACתיעוד; כבל  ;HDMIכרטיס אחריות; פוסטר התקנה
 100מ"מ
3FV90AA
;3FV90AA#ABB:192018681880; 3FV90AA#A2N: 192018681965; 3FV90AA#ABT: 192018681927; 3FV90AA#ABU: 192018681897; 3FV90AA#ABV: 192018681941
3FV90AA#ABY: 192018681910; 3FV90AA#ACQ: 192018681934; 3FV90AA#UUG: 192018681958; 3FV90AA#UUZ:192018681903

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 2מנעול נמכר בנפרד.
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