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Κυρτή οθόνη HP 27x

Καθηλωτική εμπειρία.
Χωρίς καθυστερήσεις.

Βυθιστείτε σε κάθε στιγμή.
Από τα καθημερινά παιχνίδια
μέχρι την αναπαραγωγή του
αγαπημένου σας
περιεχομένου, 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.

Μεγαλύτερη καμπύλη. Νέα οπτική.
● Απολαύστε οποιοδήποτε περιεχόμενο με έναν εντελώς νέο τρόπο, πλαισιωμένο από μια ακόμα
πιο έντονη καμπύλη. Με καμπύλη 1800 R και σχεδίαση micro-edge, αυτή η οθόνη προσδίδει νέα
οπτική στις αγαπημένες σας φωτογραφίες και βίντεο.

Ομαλή εμπειρία παιχνιδιού
● Η τεχνολογία AMD Freesync™ με ρυθμό ανανέωσης 144 Hz εξαλείφει τις διακοπές της οθόνης, την
καθυστέρηση εισόδου και τα προβλήματα της οθόνης (screen tearing) για καθηλωτική
αναπαραγωγή περιεχομένου και ομαλότερη εμπειρία παιχνιδιού.1

Νέα επίπεδα έκφρασης
● Απολαύστε πιο έντονα μαύρα και πιο φωτεινά λευκά με εξαιρετική αντίθεση χρωμάτων και sRGB
πάνω από 99%2 για απίστευτη χρωματική ακρίβεια – και όλα αυτά σε FHD.3

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

● Καθώς ουσιαστικά δεν υπάρχει πλαίσιο γύρω από την οθόνη, μπορείτε να απολαύσετε εξαιρετικά
ευρείες γωνίες προβολής και άψογο συνδυασμό πολλών οθονών.

● Απολαύστε ομαλή εμπειρία παιχνιδιού, ευκρινέστερα αντικείμενα και καθαρότερες λεπτομέρειες
με μια οθόνη ειδικά σχεδιασμένη για παιχνίδια, με ρυθμό ανανέωσης υπερδιπλάσιο από τις
συνηθισμένες οθόνες που φτάνει έως τις 144 ανανεώσεις καρέ/δευτερόλεπτο.

● Με ευρεία γωνία προβολής 178° και καλύτερα επίπεδα μαύρου, οι οθόνες VA αναβαθμίζουν το
αγαπημένο σας περιεχόμενο με εξαιρετικό λόγο αντίθεσης, για να χαρίζουν χρώματα που
ξεχωρίζουν.

1 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.
2 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
3 Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
4 Ο βραχίονας ή το σύστημα επιτοίχιας στήριξης VESA πωλούνται ξεχωριστά.
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Κυρτή οθόνη HP 27x

Μέγεθος οθόνης 68,58 cm (27")

Λόγος διαστάσεων 16:9

Τύπος οθόνης VA με οπισθοφωτισμό LED

Βήμα εικονοστοιχείου 0,311 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; DisplayPort™ 1.2

Ανάλυση FHD (1.920 x 1.080 στα 120 Hz)

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια) DisplayPort: Έως 170 kHz; HDMI: Έως 140 kHz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη) DisplayPort: Έως 144 Hz; HDMI: Έως 120 Hz

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

Λειτουργίες ασφάλειας υλικού Υποστηρίζει κλειδαριά ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά)

Γωνία οθόνης Κλίση: -5° έως +25°

Συνδεσιμότητα 1 έξοδος ήχου

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: 47 W μέγιστη, 39 W τυπική; Κατάσταση αναμονής: 0,5 W

Αποδοτικότητα ενέργειας Κλάση ενεργειακής απόδοσης: B; Διαγώνιος ορατής οθόνης: 68,58 cm (27"); Ανάλυση οθόνης: FHD (1.920 x 1.080 στα 120 Hz)

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

Διαστάσεις (π x β x υ) 61,33 x 17,92 x 43,85 cm (με βάση); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (χωρίς βάση)

Βάρος 5,2 kg (με βάση); 5 kg (χωρίς βάση)

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; Πιστοποίηση Microsoft
WHQL, Win 10, Win 8, Win 7, SmartWay Transport Partnership - μόνο ΒΑ

Χρώμα προϊόντος Jack Black

Εγγύηση Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Περιεχόμενο συσκευασίας Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο HDMI; CD (με οδηγό χρήσης, εγγύηση και προγράμματα οδήγησης)

Πληροφορίες παραγγελίας 1AT01AA#ABB: 191628516582; 1AT01AA#A2N: 191628521425; 1AT01AA#ABT: 191628521388; 1AT01AA#ABU: 191628521357; 1AT01AA#ABV: 191628521401;
1AT01AA#ABY: 191628521371; 1AT01AA#ACQ: 191628521395; 1AT01AA#UUG: 191628521418; 1AT01AA#UUZ: 191628521364
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