Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP 27es 68,58 cm (27")

Απίστευτα λεπτή.
Ακαταμάχητη σε τιμή.
Η πιο λεπτή οθόνη LCD που
διαθέτουμε μέχρι σήμερα
έχει κομψή σχεδίαση που
διευκολύνει την όραση. Και η
κρυστάλλινη, ολοζώντανη
θέαση από οποιαδήποτε
σχεδόν γωνία προσφέρεται
σε εξαιρετικά οικονομική τιμή.
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Η πιο λεπτή οθόνη LCD της HP
● Ανεβάζουμε τον πήχη στις λεπτές οθόνες με μια εντυπωσιακή σχεδίαση. Με την πρωτοποριακή
χρήση ελαφριού μετάλλου υψηλής αντοχής, δημιουργήσαμε την πιο λεπτή οθόνη LCD της HP.1
Εντυπωσιακή από άκρη σε άκρη
● Με εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής και ζωντανή ανάλυση 1.920 x 1.0802, αυτή η οθόνη χωρίς
πλαίσιο παρέχει μια συγκλονιστική εμπειρία ψυχαγωγίας με εύκολη σύνδεση πολλαπλών οθονών.
Ρεαλιστικά χρώματα
● Όταν τα χρώματα στην οθόνη σας δεν ξεχωρίζουν από τα πραγματικά, το αποτέλεσμα είναι μια
θεσπέσια ζωντανή εικόνα. Με την πιστοποίηση χρώματος Technicolor, η χρωματική ακρίβεια
αποτελεί σταθερή εγγύηση.
Χαρακτηριστικά
● Καθώς δεν υπάρχει πλαίσιο γύρω από την οθόνη, μπορείτε να απολαύσετε εξαιρετικά ευρείες
γωνίες προβολής και άψογο συνδυασμό πολλών οθονών.
● Λεπτομέρεια που συναρπάζει από σχεδόν οποιαδήποτε θέση, με σταθερά χρώματα και καθαρή
εικόνα που διατηρούνται σε όλες τις γωνίες οριζόντιας και κατακόρυφης προβολής 178°.
● Προετοιμαστείτε για εντυπωσιακά οπτικά εφέ και ευκρινείς εικόνες με την ασυναγώνιστη
ποιότητα αυτής της εκπληκτικής οθόνης FHD.2
● Η ανάλυση HP Enhance+ βελτιώνει την ποιότητα εικόνας με προηγμένη μείωση θορύβου για πιο
κρυστάλλινο, πιο καθαρό αποτέλεσμα. Περιορίζοντας την υπερέκθεση, το προηγμένο φίλτρο
θορύβου ενισχύει την εικόνα για να απολαμβάνετε φωτογραφίες, βίντεο και παιχνίδια με
μεγαλύτερη ευκρίνεια.3

6,6 mm στο λεπτότερο σημείο.
Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την ποιότητα προβολής της αρχικής εικόνας (εικόνα, φωτογραφία ή βίντεο) και τη διαφορά ανάμεσα στις προηγούμενες ρυθμίσεις της οθόνης και στη νέα
λειτουργία HP Enhance+.
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Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP 27es 68,58 cm (27")

Μέγεθος οθόνης

68,58 cm (27")

Λόγος διαστάσεων

16:9

Τύπος οθόνης

IPS με οπισθοφωτισμό LED

Βήμα εικονοστοιχείου

0,311 mm

Χρόνος απόκρισης ανανέωσης

7 ms από γκρι σε γκρι

Φωτεινότητα

250 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική. Δυναμικός λόγος αντίθεσης 10.000.000:1

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Σήμα εισόδου βίντεο

1 VGA, 2 HDMI (με υποστήριξη HDCP)

Ανάλυση

1920 x 1080 @ 60 Hz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια)

Έως 80 kHz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη)

Έως 60 Hz

Χαρακτηριστικά οθόνης

Οθόνη χαμηλής θολότητας, τεχνολογία IPS, επιλογή γλώσσας, οπισθοφωτισμός LED, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, Plug and Play, δυνατότητα προγραμματισμού από
το χρήστη

Λειτουργίες ασφάλειας υλικού

Υποστηρίζει κλειδαριά ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά)

Γωνία οθόνης

Κλίση: -5° έως +25°

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Οπισθοφωτισμός LED χωρίς υδράργυρο, Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό

Τροφοδοσία και απαιτήσεις ισχύος

Τάση εισόδου: 100-240 V AC στα 50-60 Hz. Κατανάλωση ρεύματος: 29W μέγιστη, 24W τυπική. Κατάσταση αναμονής: < 0,3 W

Αποδοτικότητα ενέργειας

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A+; Διαγώνιος ορατής οθόνης: 68,58 cm (27"); Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 23 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 34 kWh;
Αναμονή: 0,2 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,14 W; Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης

Μενού/OK, Πληροφορίες/"-", Είσοδος/"+", Αυτόματο/QV/Έξοδος, Λειτουργία

Διαστάσεις (π x β x υ)

62,09 x 19,45 x 45,56 cm (με βάση), 62,09 x 3,56 x 37,16 cm (χωρίς βάση)

Βάρος

3,79 kg (με βάση), 3,39 kg (χωρίς βάση)

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας

5 έως 35 C

Όρια υγρασίας λειτουργίας

20 έως 80%

Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης

-20 έως 60 C

Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας

5% ~ 95%

Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις

CB, CE, TUV-BAUART, ISO9241, CSA, CSA-NRTL, FCC, ICES, σήμα S, VCCI, CCC, CEL για Κίνα, BSMI, KCC, KC, E-Standby, EUP Lot 6 και Lot 5, GEMS, MEPS, UKRAINIA, HRN N
N0.201, EAC, IEC60950:1999, IS 1121, SASO, SABS IEC 60950-1, NOM, PSB, ISC, C-Tick

Χρώμα προϊόντος

Φυσικό ασημί (μπροστινή όψη και βάση) και μαύρο (πίσω όψη)

Εγγύηση

3 ετών

Περιεχόμενο συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας A/C 1,9 m, τροφοδοτικό 1 m, CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης), αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, κάρτα
τηλεφώνου, καλώδιο HDMI 1,8 m (σε επιλεγμένες περιοχές και SKU)

Βάση VESA

Όχι

Πληροφορίες παραγγελίας

T3M86AA#A2N: 889899004425; T3M86AA#ABB: 889899004340; T3M86AA#ABT: 889899004388; T3M86AA#ABU: 889899004357; T3M86AA#ABV: 889899004401;
T3M86AA#ABY: 889899004371; T3M86AA#ACQ: 889899004395; T3M86AA#UUG: 889899004418; T3M86AA#UUZ: 889899004364
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