
Φύλλο δεδομένων

Κυρτή οθόνη HP 27

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.
ΠΡΟΣΙΤΗ ΤΙΜΗ.

Βυθιστείτε σε κάθε στιγμή.
Είτε μοιράζεστε τις
φωτογραφίες από τις
διακοπές σας είτε βλέπετε τις
αγαπημένες σας σειρές, η
οθόνη αυτή αιχμαλωτίζει τις
αισθήσεις σας. Χάρη στη
χρωματική ακρίβεια και τη
μεγαλύτερη καμπύλη για
βελτιωμένη εικόνα,
προσφέρει καθηλωτική
εμπειρία ψυχαγωγίας – και
όλα αυτά με κόστος
μικρότερο από όσο θα
φανταζόσασταν.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ. ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ.
● Απολαύστε οποιοδήποτε περιεχόμενο με έναν εντελώς νέο τρόπο, πλαισιωμένο από μια ακόμα

πιο έντονη καμπύλη. Με καμπύλη 1800 R, αυτή η οθόνη προσδίδει νέα οπτική στις αγαπημένες
σας φωτογραφίες και βίντεο.

ΣΧΕΔΙΑΣΗMICRO-EDGE
● Είτε βρίσκεται στο οικιακό σας γραφείο είτε σε κάποιο άλλο δωμάτιο του σπιτιού, η μοντέρνα

σχεδίαση micro-edge της οθόνης προσδίδει κομψότητα και στυλ στο χώρο.

ΝΕΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
● Απολαύστε πιο έντονα κόκκινα και πιο φωτεινά λευκά με εξαιρετική αντίθεση χρωμάτων και sRGB

πάνω από 99%1 για απίστευτη χρωματική ακρίβεια – και όλα αυτά σε FHD.2

● Φέρνοντας τις πλευρές της ακόμα πιο κοντά, η κυρτή οθόνη χαρίζει μια απίστευτα ρεαλιστική
εμπειρία θέασης και μεγαλύτερο οπτικό πεδίο.

● Μόνο ως "εκτενής" μπορεί να χαρακτηριστεί η μεγιστοποιημένη περιοχή προβολής που προσφέρει
η πανέμορφη γυάλινη επιφάνεια από άκρη σε άκρη.

1 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
2 Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
3 Δύο θύρες HDMI.
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Κυρτή οθόνη HP 27

Μέγεθος οθόνης 68,58 cm (27")

Λόγος διαστάσεων 16:9

Τύπος οθόνης VA με οπισθοφωτισμό LED

Βήμα εικονοστοιχείου 0,310 mm

Χρόνος απόκρισης ανανέωσης 5 ms από γκρι σε γκρι

Φωτεινότητα 300 cd/m²

Λόγος αντίθεσης 3000:1 στατική; 10.000.000:1 δυναμική

Σήμα εισόδου βίντεο 1 HDMI; 1 DisplayPort™ 1.2

Ανάλυση FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια) Έως 86 kHz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη) Έως 76 Hz

Χαρακτηριστικά οθόνης Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη; Αντιστατική; Χαμηλή θολότητα;
Στοιχεία ελέγχου χρήστη; AMD FreeSync

Λειτουργίες ασφάλειας υλικού Υποστηρίζει κλειδαριά ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά)

Γωνία οθόνης Κλίση: -5° έως +25°

Προδιαγραφές περιβάλλοντος Οπισθοφωτισμός LED χωρίς υδράργυρο, Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Τροφοδοσία και απαιτήσεις ισχύος Τάση εισόδου: 100-240 VAC στα 50-60 Hz; Κατανάλωση ρεύματος: 41,5 W μέγιστη, 33,5 W τυπική; Κατάσταση αναμονής: 0,5 W

Αποδοτικότητα ενέργειας Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A; Διαγώνιος ορατής οθόνης: 68,58 cm (27"); Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 30,5 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 44 kWh;
Ανάλυση οθόνης: FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης Φωτεινότητα; Αντίθεση; Έλεγχος χρωμάτων; Έλεγχος εισόδου; Έλεγχος εικόνας; Έλεγχος τροφοδοσίας; Μενού; Διαχείριση; Γλώσσα; Πληροφορίες; ΕΞΟΔΟΣ; Συν ("+");
Μείον ("-"); OK

Διαστάσεις (π x β x υ) 61,33 x 16,89 x 43,85 cm (με βάση); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (χωρίς βάση)

Βάρος 5,5 kg (με βάση); 4,25 kg (χωρίς βάση)

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) 73,2 x 22,5 x 52,6 cm

Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI για την Ταϊβάν; ISO9241-307; CoC Μεξικό; cTUVus; EAC; RCM; Ουκρανία; Μαρόκο; WEEE; KCC

Χρώμα προϊόντος Βάση: Ασημί Pike Silver; Πίσω κάλυμμα: Λευκό

Εγγύηση Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Χώρα προέλευσης Κίνα

Περιεχόμενο συσκευασίας Καλώδιο τροφοδοσίας AC (1,9 m); Kαλώδιο HDMI (1,8 m); Προσαρμογέας στήριξης Vesa; CD (με οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης)

Πληροφορίες παραγγελίας Z4N74AA#A2N: 190781003694; Z4N74AA#ABB: 190780780466; Z4N74AA#ABT: 190781003656; Z4N74AA#ABU: 190781003625; Z4N74AA#ABV: 190781003670;
Z4N74AA#ABY: 190781003649; Z4N74AA#ACQ: 190781003663; Z4N74AA#UUG: 190781003687; Z4N74AA#UUZ: 190781003632

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν
δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα
ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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