
Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP 27f

Απίστευτα λεπτή. Ακαταμάχητη σε τιμή.

Εξασφαλίστε την ευκρινή ποιότητα εικόνας που επιθυμείτε, με αυτή την εξαιρετικά λεπτή οθόνη micro-edge, που διαθέτει
συναρπαστική σχεδίαση αλουμινίου και καθηλωτικές υπερ-ευρείες οπτικές γωνίες. Από την περιήγηση περιεχομένου μέχρι
την αναπαραγωγή ψυχαγωγίας μέσω ροής - σας επιτρέπει να βλέπετε τον κόσμο με εντελώς διαφορετική ματιά.

Ελκυστική και εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση
Κατασκευασμένη από ελαφρύ μέταλλο
υψηλής αντοχή με ματ φινίρισμα και ρητίνη
υψηλής στιλπνότητας, αυτή η εξαιρετικά
λεπτή οθόνη προσφέρει μοντέρνα εμφάνιση
και αίσθηση, χωρίς υψηλή τιμή.

Εντυπωσιακή από άκρη σε άκρη
Με την ζωντανή οθόνη IPS, αυτή η οθόνη
micro-edge προσφέρει υπερ-ευρείες οπτικές
γωνίες και ευκρινή και καθαρή ποιότητα
εικόνας. Διευρυμένη εμπειρία θέασης, ιδανική
για διαμορφώσεις δύο οθονών.

Πληθώρα δυνατοτήτων ψυχαγωγίας
Απολαύστε την διαφορά ευκρίνειας και
καθαρότητας που προσφέρει η ανάλυση FHD
σε όλο το περιεχόμενό σας. Επίσης,
απολαύστε παιχνίδια στον υπολογιστή χωρίς
θάμπωμα και καθυστέρηση, με το AMD
FreeSync™ .

 Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
 Το FreeSync είναι μια τεχνολογία της AMD ενεργοποιημένη στις οθόνες FHD που έχει σχεδιαστεί για να εξαλείφει την καθυστέρηση ή/και τα κωλύματα στα παιχνίδια και τα βίντεο, κλειδώνοντας την ταχύτητα ανανέωσης της

οθόνης στην ταχύτητα καρέ της κάρτας γραφικών. Απαιτούνται οθόνη, γραφικά AMD Radeon™ ή/και APU AMD A-Series με συμβατότητα DisplayPort™ Adaptive-Sync. Απαιτείται AMD Catalyst™ 15.2 Beta (ή νεότερο). Οι
προσαρμόσιμες ταχύτητες ανανέωσης διαφέρουν ανάλογα με την οθόνη.
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Οθόνη HP 27f

Χαρακτηριστικά

 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
 High definition (HD) content is required to view high-definition images.

Οθόνη Full HD / Οθόνη 1080p
Προετοιμαστείτε για εντυπωσιακά γραφικά και ευκρινείς εικόνες με την ασυναγώνιστη ποιότητα αυτής της εκπληκτικής οθόνης FHD.

Διπλή HDMI
Με τις δύο θύρες HDMI έχετε περισσότερες επιλογές και περισσότερες συσκευές που μπορείτε να συνδέσετε για να απολαμβάνετε περιεχόμενο FHD.

Αντιθαμβωτική οθόνη
Απολαύστε τον ήλιο και το αγαπημένο σας περιεχόμενο με αυτή την αντιθαμβωτική οθόνη. Μη ανακλαστικές ιδιότητες για χαμηλή αντανάκλαση όταν
βρίσκεστε έξω.

Low Blue Light
Με τη λειτουργία χαμηλού μπλε φωτισμού (Low Blue Light) τα χρώματα της οθόνης σας μεταφέρονται σε ένα θερμότερο φάσμα και τα λευκά γίνονται
πιο φυσικά, με αποτέλεσμα να κουράζονται λιγότερο τα μάτια σας.

Απολαύστε πανοραμική προβολή
Λεπτομέρεια που συναρπάζει από σχεδόν οποιαδήποτε θέση, με σταθερά χρώματα και καθαρή εικόνα που διατηρούνται σε όλες τις γωνίες οριζόντιας
και κατακόρυφης προβολής 178°.

Κομψή σχεδίαση μικρών διαστάσεων
Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα κομψό πακέτο. Η ακαταστασία των καλωδίων εξαφανίζεται καθώς απαιτείται μόνο μία σύνδεση. Η λεπτή
σχεδίαση σας εξασφαλίζει περισσότερο χώρο για βελτιωμένη εμπειρία χρήσης υπολογιστή.

Μοντέρνα σχεδίαση
Με τη λεπτή σχεδίαση, αυτή η μοντέρνα οθόνη αποτελεί άριστο συμπλήρωμα της ολοκαίνουριας συσκευής σας και ενσωματώνεται απολύτως αρμονικά
στο σύγχρονο σπίτι.

Προσαρμόστε τη θέση προβολής
Προσαρμόστε την οθόνη στις προτιμήσεις σας, ρυθμίζοντας την κλίση έως 5° εμπρός ή 25° πίσω.

Κορυφαία εικόνα
Βίντεο και παιχνίδια ζωντανεύουν χωρίς καθυστέρηση ή θολή εικόνα, για πιο ρεαλιστική εμπειρία, χάρη στον ομαλό χρόνο απόκρισης των 5 χιλιοστών
του δευτερολέπτου (γκρι σε γκρι).

Συναρπαστική λεπτομέρεια
Εντυπωσιακή καθαρότητα, χάρη στη δυναμική αναλογία αντίθεσης 10.000.000:1 για πιο έντονο μαύρο, πιο φωτεινό λευκό και πιο ζωντανά χρώματα.

Virtually edge-to-Edge Panel
Expansive is the only way to describe the maximized screen area you get with the beautiful edge-to-edge glass panel.

Dual HDMI
Dual HDMI ports means more options and more devices you can connect for big screen, HD visuals.
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Μέγεθος οθόνης 68,58 cm (27")

Λόγος διαστάσεων 16:9

Τύπος οθόνης IPS με οπισθοφωτισμό LED

βήμα εικονοστοιχείου 0,311 mm

Χρόνος απόκρισης 5 ms γκρι σε γκρι (με υπεροδήγηση) 

Φωτεινότητα 300 cd/m² 

Λόγος αντίθεσης 1.000:1 στατική, 10.000.000:1 δυναμική 

γωνία θέασης 178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Χρώμα προϊόντος Ασημί

Ανάλυση FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

Υποστηριζόμενες αναλύσεις 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

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια) Έως 86 kHz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη) Έως 75 Hz

Χαρακτηριστικά οθόνης Αντιθαμβωτική; Αντιστατική; Τεχνολογία IPS; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από τον
χρήστη

Τύπος στοιχείων εισόδου οθόνης 1 VGA; 2 HDMI 2.0 (with HDCP support)

Λειτουργίες ασφάλειας υλικού Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας 

Γωνία οθόνης Κλίση: -5° έως +25°

Λογισμικό διαχείρισης HP Display Assistant

Προδιαγραφές περιβάλλοντος Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο 

Αποδοτικότητα ενέργειας Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A+; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 22 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 32 kWh; αναμονή: 0,21 Watt; Κατανάλωση ισχύος (σε
λειτουργία): 0,17 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,17 W

Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης Φωτεινότητα; Έλεγχος χρωμάτων; Αντίθεση; Έξοδος; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Πηγή εισόδου; Γλώσσα; Διαχείριση; Μενού; OK; Τροφοδοσία

Διαστάσεις προϊόντος 61,18 x 4 x 36,53 cm

Βάρος 3,68 kg

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 5 έως 35 °C

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 41 έως 95°F

Εύρος υγρασίας λειτουργίας 20 έως 80% σχετική υγρασία

Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις
BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 2; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-Standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IEC 60950-1; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; MEPS; Πιστοποίηση
Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 και Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV Bauart; VCCI; ISC; Χαμηλός μπλε
φωτισμός

Τροφοδοσία Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC

Εγγύηση Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Περιεχόμενα συσκευασίας Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Τεκμηρίωση; Καλώδιο HDMI; Κάρτα εγγύησης; Αφίσα εγκατάστασης; Τροφοδοτικό

πληροφορίες παραγγελίας 2XN62AA#ABB: 192018369726; 2XN62AA#A2N: 192018369801; 2XN62AA#ABT: ; 2XN62AA#ABU: 192018369764; 2XN62AA#ABV: 192018369788; 2XN62AA#ABY:
192018369757; 2XN62AA#ACQ: 192018369771; 2XN62AA#UUG: 192018369795; 2XN62AA#UUZ: 192018369740

 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
 Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

© Copyright 2018 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 αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Η ονομασία ENERGY STAR® και το σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα
κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία USB Type-C™ είναι
εμπορικό σήμα της USB Implementers Forum. Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net. Ανατρέξτε στο κατάστημα προαιρετικού
εξοπλισμού για ηλιακή ενέργεια τρίτων κατασκευαστών της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/options.
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