
Veri sayfası

HP 27f Ekran

İnanılmaz incelik. Karşı konulamaz fiyat.

Göz alıcı alüminyum tasarıma ve kapsayıcı ultra geniş izleme açılarına sahip olan bu ultra ince, mikro kenarlı ekranla,
sahip olmak istediğiniz canlı görüntü kalitesini elde edin. Bu ekran, içeriklere göz atmaktan eğlence akışı
gerçekleştirmeye kadar dünyanıza tamamen farklı bir bakış katar.

Çekici, ultra ince tasarım
Yüksek dirençli, hafif metalden yapılmış, mat
yüzeyli ve cilalı reçine kaplamalı bu ultra ince
ekran, yüksek meblağlar ödemeden evinize
modern bir görünüm ve his katar.

Kenardan kenara göz alıcı
Canlı IPS paneliyle bu mikro kenarlı ekran
ultra geniş izleme açıları ve canlı, net
görüntü kalitesi sunar. Çift ekran kurulumları
için ideal bir kapsayıcı görüntüleme
deneyimidir.

Eğlence özellikleriyle donatılmış
FHD  çözünürlüğün tüm içeriklerinizde
yarattığı keskin, net farkı deneyimleyin.
Ayrıca AMD FreeSync™  sayesinde
bilgisayarda oyun oynarken bulanıklık ve
gecikme yaşamazsınız.
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Özellikler

 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans değişiklik gösterebilir.
 Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.

Full HD ekran / 1080p ekran
Bu etkileyici FHD ekranın sunduğu unutulmaz görüntü kalitesi sayesinde mükemmel görsellere ve net görüntülere hazır olun.

Çift HDMI
Çift HDMI bağlantı noktası, büyük ekrana daha fazla sayıda aygıt bağlamak için daha çok seçenek ve FHD görüntüler anlamına gelir.

Yansımasız panel
Yansıma önleyici bu panelle güneşin ve en sevdiğiniz içeriklerin keyfini çıkarın. Yansıma yapmayan düşük parlaklık dışarıdayken kullandığınızda
ekranın daha az yansıma yapacağını gösterir.

Düşük Mavi Işık
Düşük Mavi Işık modunun kullanılması ekran renklerini daha sıcak bir spektruma geçirerek beyazı daha doğal hale getirir ve gözlerinizi daha az
yorar.

Panoramik görünümü paylaşın
Son derece geniş 178° yatay ve dikey görüntüleme açılarında muhafaza edilen tutarlı renkler ve görüntü netliğiyle, neredeyse her konumdan canlı
detaylar elde edin.

Küçük boyutlu, şık tasarım
İhtiyacınız olan her şeyi, tek bir zarif pakette elde edin. Tek bir duvar bağlantısıyla kablo dağınıklığını ortadan kaldırın. İnce tasarımı, gelişmiş bilgi
işlem deneyimi için daha fazla alan sağlar.

Modern tasarım
Zarif bir tasarıma sahip olan bu modern ekran, en son aygıtlarınızı mükemmel bir şekilde tamamlar ve modern evinize sorunsuz bir şekilde entegre
olur.

Görüntüyü ayarlayın
5° ileri veya 25° geri eğimle, ekranınızı kişisel tercihinize göre ayarlayın.

Sorunsuz görseller
Daha gerçekçi bir oynatma deneyimi sunan 5 milisaniyelik pürüzsüz gri-gri yanıt süresi sayesinde videolar ve oyunlar daha az takılma ve bulanıklıkla
canlanır.

Olağanüstü ayrıntılar
Daha koyu siyahlar, daha parlak beyazlar ve daha canlı renkler sunan 10.000.000:1 Dinamik Kontrast Oranı olağanüstü bir netlik sağlar.

Neredeyse tamamen kenardan kenara panel
Kenardan kenara güzel cam panelle elde ettiğiniz artırılmış ekran alanını tanımlayan temel özelliği geniş olmasıdır.

Çift HDMI
Çift HDMI bağlantı noktası, HD görüntüler ve büyük ekrana daha fazla sayıda aygıt bağlamak için daha çok seçenek anlamına gelir.
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Ekran boyutu 68,6 cm (27 inç)

En boy oranı 16:9

Ekran türü LED arka aydınlatmalı IPS

Piksel 0,311 mm

Yanıt süresi 5 ms gri-gri (hız aşırtma ile) 

Parklaklık 300 nit 

Kontrast oranı 1000:1 

Ürün rengi Gümüş rengi

Çözünürlük (maksimum) FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Desteklenen çözünürlükler 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

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay) 30-86 KHz

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey) 48-75 Hz

Ekran özellikleri Yansıma önleyici; Antistatik; Düzlem içi anahtarlama; Dil seçimi; LED arkadan aydınlatma; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından
programlanabilir

Ekran Giriş Türü 1 VGA; 2 HDMI 2.0 (HDCP desteği ile)

Fiziksel güvenlik özellikleri Güvenlik kilidi özellikli 

Yönetim yazılımı HP Display Assistant

Çevre şartnameleri Arsenik içermeyen ekran camı; Civa içermeyen ekran arka ışıkları; Düşük halojen 

Enerji verimliliği Enerji verimlilik sınıfı: F; Açık modda güç tüketimi: 22 W; Yıllık enerji tüketimi: 22 kWh; Beklemede: 0,21 W; Güç tüketimi (açık modda): 22 W;
Güç tüketimi (kapalı modda): 0,17 W

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri Parlaklık; Renk denetimi; Kontrast; Çıkış; Görüntü denetimi; Bilgi; Giriş kaynağı; Dil; Yönetim; Menü; Tamam; Güç

Web kamerası Tümleşik kamera içermez

Ürün boyutları
61,18 x 4 x 36,53 cm
61,18 x 20,44 x 44,92 cm Stand ile
Paketli: 68,9 x 12,5 x 45,7 cm

Ağırlık 3,68 kg; Paketli: 5.6 kg

Çalışma ısısı aralığı 5 - 35°C

Çalışma ısısı aralığı 41 - 95°F

Çalıştırma nem aralığı %20 - 80 yoğunlaşmayan

Sertifikalar ve uyumluluklar
BSMI; CB; CCC; CE; CEL 2. Sınıf; 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; Microsoft WHQL Sertifikası (Windows 10, Windows 8 ve Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay
Transport Partnership (Kuzey Amerika); TUV Bauart; VCCI; ISC; Düşük mavi ışık

Güç kaynağı Giriş voltajı 100 - 240 VAC

Garanti Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Kutunun içeriği AC güç kablosu; Belgeler; HDMI kablosu; Garanti kartı; Kurulum posteri; Güç adaptörü

VESA montaj VESA montajına uygun değildir

Ürün numarası 2XN62AA

Sipariş bilgileri 192018369726

Dokunmatik Dokunmatik değildir

İnç başına piksel (ppi) 82 ppi

Panel bit derinliği 8 bit (6 bit + FRC)

Dikey görüntüleme açısı 178°

Yatay görüntüleme açısı 178°

Döndürme No swivel

Eğim -5 - +25°

Pivot hareketi No pivot

Yükseklik ayarı aralığı Yükseklik ayarı yok

Ekran işlemi Yansıma önleyici

Dokunmatik Dokunmatik değildir

Tümleşik gizlilik filtresi Yok

Düşük mavi ışık modları Evet
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Mesaj Altbilgileri

 Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gereklidir.
 FreeSync™ yalnızca DisplayPort veya HDMI ile bağlı olduğunda kullanılabilir. FreeSync, FHD veya QHD ekranlar üzerinde etkinleştirilmiş ve ekranın yenileme hızını, grafik kartının kare hızına kilitleyerek oyunlarda ve videolarda takılma ve/veya

bozulmaları ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir AMD® teknolojisidir. AMD Radeon Grafik Kartı ve/veya DisplayPort/HDMI Uyarlamalı Eşitleme özellikli AMD A Serisi APU uyumlu monitörler gerekir. HDMI üzerinden FreeSync desteği sağlamak
için AMD 15.11 Crimson sürücü (veya üzeri) gerekir. Uyarlanabilir yenileme hızları monitöre göre değişir. Daha fazla bilgiyi www.amd.com/freesync adresinden alabilirsiniz.
 

Teknik Özellikler Altbilgileri

 Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
 Kilit ayrı satılır.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir
ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. ENERGY STAR® ve ENERGY STAR® işareti, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin tescilli ticari
markalarıdır. DisplayPort™ ve DisplayPort™ logosu, Video Electronics Standards Association'un (VESA®) ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır. USB Type-C™, USB Implementers Forum'un ticari markasıdır. Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT
tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz www.epeat.net. Güneş enerjisi aksesuarları için www.hp.com/go/options adresindeki HP’nin üçüncü taraf seçeneklerinin sunulduğu mağazasına bakın.
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