
Спецификация

FHD монитор на HP V27i

Удобен монитор за всеки ден.

Сърфирайте в мрежата, гледайте предавания и свършете малко работа – всичко това с достатъчно пространство
на разположение – на FHD монитора с още по-голям екран на HP V27i, който се настройва така, че да Ви е удобно
и предоставя удивително качество на картината с изключителен стил, на достъпна цена.

Кристална и чиста картина за цялото
Ви съдържание.
Насладете се на реалистични цветове и
ясни детайли във всичко, което правите –
от отговаряне на имейли, преглед на
социалните Ви мрежи и работа по
документи до гледане на най-новите
предавания, на Full HD екран с диагонал
68,58 см (27 инча).

Ясен изглед от всеки ъгъл на стаята.
Зарадвайте всички с идеален изглед към
екрана, независимо дали са седнали или
прави, на IPS монитор със зрителни ъгли
от 178°.

Безкраен басейн на Вашето бюро.
Вижте повече от самия екран и по-малко
от рамките му благодарение на
тристранния дизайн без рамка, който
превръща съединяването на няколко
монитора в мечта, постижима с лекота,
без прекъсвания заради рамките.

 Всеки монитор се продава отделно.1
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Изобразяване

 Съдържание с висока разделителна способност (FHD) е необходимо за преглед на FHD изображения.

Подгответе се за най-доброто
IPS технологията Ви осигурява ясна картина от почти всеки ъгъл. Всяко място е най-доброто място.

FHD дисплей/1080p дисплей
Подгответе се за брилянтни картини и отчетливи изображения с незабравимото качество на този зашеметяващ Full HD дисплей.

Споделете панорамния изглед
Енергични детайли от на практика всяко положение с наситени цветове и ярки образи благодарение на изключително широките
хоризонтални и вертикални зрителни ъгли от 178°.

Регулирайте вашия изглед
Настройте екрана според личните си предпочитания с наклон от 5 градуса напред или 20 градуса назад.

Ниско ниво на синя светлина
Използването на режима за ниско ниво на синя светлина променя цветовете на дисплея Ви към по-топъл спектър, като същевременно
прави белите цветове по-естествени и натоварва по-малко очите.
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Размер на дисплея 68.58 cm (27")

Съотношение 16:9

Тип на дисплея IPS

гъстота на пикселите 0,311 мм

Хоризонтален ъгъл на гледане 178°

Наклон -5 до +20°

Обхват за регулиране по височина Без регулиране на височината

Чакане на отговор 5 мсек GtG (с Overdrive)

Яркост 300 нита

Коефициент на контраста 1000:1 статичен

Препоръчителна разделителна
способност

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Разделителна способност
(максимална)

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Поддържани резолюции 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Честота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)

30 – 80 KHz

Честота на сканиране на дисплея
(вертикална)

50 – 60 Hz

Характеристики на дисплея Антирефлексно покритие; режим за ниско ниво на синя светлина

Входен тип на дисплея 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (с HDCP поддръжка)

Функции за физическа защита Готов за устройство за заключване

Енергийна ефективност Клас енергийна ефективност: A+;

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Изход; Информация; Управление; Управление на захранването; Управление на входящия сигнал; Управление на меню; Яркост+;
Изображение; Цвят

Размери на продукта

61,22 x 4,77 x 36,77 см
61,22 x 20,01 x 44,77 см Със стойка
Опакован: 67,5 x 12,8 x 42,5 см
24.1 x 1.87 x 14.47 in
24.1 x 7.9 x 17.6 in Със стойка
Опакован: 26.57 x 5.04 x 16.73 in

Тегло
4,5 кг; Опакован: 5,7 кг
9.9 lb; Опакован: 12.5 lb

Температурен диапазон при работа От 5 до 35°C

Температурен диапазон при работа 41 to 95°F

Работен диапазон на влажност 20 до 80% относителна влажност

Сертификати и съвместимост

MEPS за Австралия и Нова Зеландия; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6;
FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; сертифициран по TCO; TUV Bauart; VCCI; MEPS за Виетнам; WEEE; ISC; ниско ниво на
синя светлина; UkrSEPRO; MEPS за Южна Африка; Етикет за енергийна ефективност Украйна; Калифорнийска енергийна комисия (КЕК);
WW приложение; ICE; MEPS за Мексико; TGM; Японски зелен етикет – PC Green Label

Захранващо устройство Захранващо напрежение от 100 до 240 V променлив ток

Какво има в кутията Монитор; захранващ кабел за променлив ток; HDMI кабел; документация; гаранционна карта; бележка към продукта

Монтиране по VESA 100 мм x 100 мм (с включена конзола)

Номер на продукт 9SV94AA
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