
Specifikace

Displej HP 27y

Nové horizonty zábavy

Pořiďte si vysněný ostrý, čistý obraz díky tomuto plochému panelovému displeji za neuvěřitelně nízkou cenu. Stylové
funkce a uživatelsky přívětivý design pozdvihnou váš oblíbený obsah o stupínek výše, ať už procházíte webem nebo
streamujete nejnovější zábavní obsah.

Ostrý a jasný obrazOstrý a jasný obraz
Užívejte si realistické barvy a ostré detaily v
každém dokumentu, videu i e-mailu na
68,6cm (27") displeji s rozlišením FHD .
Tento displej vás nezklame, ať už se jedná o
každodenní úlohy nebo zábavu.

Kvalitní obraz z jakéhokoli úhluKvalitní obraz z jakéhokoli úhlu
Sledujte svůj oblíbený obsah z jakéhokoli
úhlu. Tento 68,6cm (27") displej IPS
disponuje 178° pozorovacími úhly, které
nabízejí podmanivou zábavu pro každého v
místnosti.

Moderní možnosti připojeníModerní možnosti připojení
Dosáhněte požadované kvality obrazu bez
nutnosti využití otravných hardwarových
klíčů. Připojte pohodlně zařízení s porty VGA,
DVI i HDMI a užívejte si ostrý, jasný obraz s
rozlišením FHD.

 K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.

1

1



Specifikace

Displej HP 27y

Velikost monitoruVelikost monitoru 68,6 cm (27")

Barvy zobrazeníBarvy zobrazení Podpora až 16,7 milionu barev (díky technologii FRC)

Poměr stranPoměr stran 16:9

Typ monitoruTyp monitoru ADS s podsvícením LED

Rozteč pixelůRozteč pixelů 0,311 mm

Doba odezvyDoba odezvy 5 ms přechod od šedé k šedé (s technologií Overdrive)

JasJas 300 cd/m²

Kontrastní poměrKontrastní poměr 1 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický

úhel zobrazeníúhel zobrazení 178° vodorovně; 178° svisle

Rozlišení (maximální)Rozlišení (maximální) FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Zobrazit interval prověřováníZobrazit interval prověřování
(horizontálně)(horizontálně)

Až 80 kHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)Zobrazit interval prověřování (vertikálně) Až 60 Hz

Funkce displejeFunkce displeje Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné

Funkce mechanického zabezpečeníFunkce mechanického zabezpečení Připraveno pro bezpečnostní zámek (zámek se prodává samostatně)

Nastavitelný úhel monitoruNastavitelný úhel monitoru Náklon: -5 až +20°

Software pro správuSoftware pro správu HP My Display

Parametry prostředíParametry prostředí Podsvícení LED bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzenu

Zobrazit možnosti ovládání uživatelemZobrazit možnosti ovládání uživatelem Jas; Kontrast; Ovládání barev; Ovládání vstupů; Ovládání obrazu; Ovládání napájení; Ovládání nabídky; Správa; Jazyk; Informace; Konec

Rozměry produktuRozměry produktu 62,02 x 23,99 x 44,26 cm (s podstavcem); 62,02 x 4,51 x 36,22 cm (bez podstavce)

HmotnostHmotnost 5,2 kg (s podstavcem); 4,7 kg (bez podstavce)

Rozsah provozní teplotyRozsah provozní teploty 5–35 °C

Rozsah provozní vlhkostiRozsah provozní vlhkosti 20–80 % (nekondenzující)

Certifikace a normyCertifikace a normy CB; CCC; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Certifikace Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7)

ZárukaZáruka 2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Co je obsaženo v krabiciCo je obsaženo v krabici Monitor; Napájecí kabel AC; Kabel HDMI; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače)

Držák VESADržák VESA 100 mm

Produktové čísloProduktové číslo 2YV11AA

Informace o objednávceInformace o objednávce 2YV11AA#ABB:193905870868; 2YV11AA#A2N:193905870943; 2YV11AA#ABT:193905870905; 2YV11AA#ABU:193905870875; 2YV11AA#ABV:193905870929;
2YV11AA#ABY:193905870899; 2YV11AA#ACQ:193905870912; 2YV11AA#UUG:193905870936; 2YV11AA#UUZ:193905870882

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze
žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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