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דק בצורה שלא תיאמן ובעל יכולת מתקדמת לכוונון גובה עבור נוחות
משופרת. מחיר שלא ניתן לעמוד בפניו.

קבל את איכות התמונה החדה שאתה משתוקק לקבל עם צג Micro Edge דק במיוחד זה הכולל עיצוב אלומיניום השובה את העין וזוויות
צפייה רחבות במיוחד ומהפנטות. החל מעיון בתוכן וכלה בהזרמת בידור – הוא מאפשר לך לראות את העולם שלך בדרך חדשה לגמרי.

עיצוב מושך ודק במיוחדעיצוב מושך ודק במיוחד
צג דק במיוחד זה, העשוי אלומיניום עם גימור מט

ושרף מלוטש, מכניס לבית מראה ותחושה מודרניים
במחיר ידידותי.

מרהיב מקצה לקצהמרהיב מקצה לקצה
עם לוח IPS מלא חיים, צג Micro Edge זה הניתן

להתאמת גובה מספק זוויות צפייה רחבות במיוחד
ואיכות תמונה חדה וברורה.

שפע של מאפייני בידורשפע של מאפייני בידור
התנסה בתמונה ברורה ובמשחקים ללא טשטוש

AMD והשהייה עם רזולוציית FHD  ו-
. FreeSync™ 

.(FHD)  נדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה FHD להצגת תמונות 
AMD הטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובווידאו, על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי. נדרשים צג, כרטיס גרפי .FHD המופעלת בצגי AMD היא טכנולוגיה של FreeSync 

 ™Radeon ו/או APU מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-DisplayPort™ Adaptive-Sync. נדרשת תוכנת AMD Catalyst™ 15.2 גרסה בטא או חדשה יותר. קצבי הרענון הדינמיים משתנים בהתאם לצג.
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כוללכולל

AMD הטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובווידאו, על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי. נדרשים צג, כרטיס גרפי .FHD המופעלת בצגי AMD היא טכנולוגיה של FreeSync 
 ™Radeon ו/או APU מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-DisplayPort™ Adaptive-Sync. נדרשת תוכנת AMD Catalyst™ 15.2 גרסה בטא או חדשה יותר. קצבי הרענון הדינמיים משתנים בהתאם לצג.

 כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP ; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
[3 ] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP ; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

צג באיכות צג באיכות FHDFHD / ברזולוציה של  / ברזולוציה של 1,0801,080 פיקסלים פיקסלים
. FHD היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג מדהים זה באיכות

מעמד לכוונון גובהמעמד לכוונון גובה
עיצוב של בוכנת גז מאפשר 130 מ"מ של כוונון גובה חלק ומדויק, כך שהצג שלך נמצא תמיד במיקום הנוח ביותר, ולא משנה מי צופה בו.

התקדם לטוב ביותרהתקדם לטוב ביותר
טכנולוגיית IPS מעניקה לך תצוגות ברורות מכל זווית כמעט. כל מקום ישיבה הוא המושב הכי טוב בבית.

AMD® FreeSync™ AMD® FreeSync™  טכנולוגיית טכנולוגיית
הופכת את ההפרעות, את השהיית הקלט, ואת קטיעת המסך להיסטוריה עתיקה.

שתף את התצוגה הפנורמיתשתף את התצוגה הפנורמית
זווית צפייה רחבה במיוחד בת 178° עם פירוט עקבי וצבע תוסס.

עיצוב קומפקטי ומלוטשעיצוב קומפקטי ומלוטש
עיצוב דק וחיבור יחיד מעניקים לך מקום נוסף לחוויית מיחשוב משופרת.

מסך עם ציפוי נגד בוהקמסך עם ציפוי נגד בוהק
באפשרותך ליהנות מהשמש וגם מהתוכן המועדף עליך, בעזרת מסך זה הכולל ציפוי נגד בוהק.

עיצוב מודרניעיצוב מודרני
עיצוב מלוטש המשתלב בצורה חלקה בבית המודרני.

התאם את זווית הצפייה הנוחה לךהתאם את זווית הצפייה הנוחה לך
התאמת הטיה בקלות עם 5° קדימה ו-23° לאחור.

תאורה כחולה חלשהתאורה כחולה חלשה
אמץ פחות את העיניים על ידי ריכוך האור הכחול מהתצוגה שלך.

תצוגה חזותית חלקהתצוגה חזותית חלקה
מעבר חלק ומהיר של 5 אלפיות שנייה מאפור לאפור.

פירוט יוצא דופןפירוט יוצא דופן
בהירות מדהימה יחס ניגודיות דינמית של 10,000,000:1 לקבלת צבעים עשירים ובהירות.

התאם את זווית הצפייה הנוחה לךהתאם את זווית הצפייה הנוחה לך
התאם את המסך לפי העדפתך האישית בעזרת יכולת כוונון גובה של 100 מ"מ והטיה לפנים של 5° או הטיה לאחור של 20°.
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68.6 ס"מ ( " 27 )גודל תצוגהגודל תצוגה

16:9 יחס רוחב-גובהיחס רוחב-גובה

IPSסוג תצוגהסוג תצוגה

Pixel pitchPixel pitch0.311 מ"מ

5 אלפיות השנייה -  אפור לאפור (עם טכנולוגיית  (Overdriveזמן תגובהזמן תגובה

cd/m²  300בהירותבהירות

1,000:1 סטטי יחס ניגודיותיחס ניגודיות

178° אופקי; 178° אנכיזווית צפייהזווית צפייה

מסגרת בצבע צבע שחור ג'ק, מעמד ובסיס בצבע שחור ג'קצבע מוצרצבע מוצר

@@@@Resolution noteResolution note@@@@ללוח הכונן ברזולוציה הטבעית HDMI 1.4-תמיכה ב

x   800 ; 400  x   720 ; 480  x   640 ; 1,080  x   1,920 ; 1,050  x   1,680 ; 900  x   1,600 ; 900  x   1,440 ; 768  x   1,366 ; 800  x    1,280 ; 720  x   1,280 ; 1,024  x   1,280 ; 768  x 1,024  600רזולוציות נתמכותרזולוציות נתמכות

עד kHz 86 הצג את תדירות הסריקות (אופקי)הצג את תדירות הסריקות (אופקי)

עד 75  הרץהצג את תדירות הסריקות (אנכי)הצג את תדירות הסריקות (אנכי)

ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש;  ™AMD FreeSync מאפייני תצוגהמאפייני תצוגה

יציאת VGA; 2 יציאות HDMI 1.4סוג קלט תצוגהסוג קלט תצוגה

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה מאפייני אבטחה פיזייםמאפייני אבטחה פיזיים

סיבוב:  ±45°  ; הטיה: 5°-  עד 21°+  זווית התנועה של התצוגהזווית התנועה של התצוגה

HP Display Assistantתוכנת ניהולתוכנת ניהול

צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן; תאורת תצוגה אחורית ללא כספית מפרטים סביבתייםמפרטים סביבתיים

רמת חיסכון באנרגיה:  +A; צריכת חשמל במצב פועל: W 22; צריכת האנרגיה השנתית: 32 קילו וואט/שעה; מצב המתנה: 0.21 ואט; צריכת חשמל (מצב פועל): W 22; צריכת חשמל (במצב כבוי):חיסכון באנרגיהחיסכון באנרגיה
0.17 וואט

תפריט; הפעלה/כיבוי; החלשת עוצמת הקול -; הגברת עוצמת הקול +; בקרת הזנה; מצבי צפייהאפשרויות בקרת משתמש במסךאפשרויות בקרת משתמש במסך

x 4.02  x 61.18  36.53 ס"מ ללא מעמד.מידות המוצרמידות המוצר
With stand 50.03 ס"מ  x 19.36  x 61.18

4.86 ק"גמשקלמשקל
10.71 ליברות

5 עד 35° צלזיוסטווח טמפרטורות להפעלהטווח טמפרטורות להפעלה

41 עד 95° פרנהייטטווח טמפרטורות להפעלהטווח טמפרטורות להפעלה

20 עד �80 ללא עיבויטווח לחות בעת הפעלהטווח לחות בעת הפעלה

MEPS אוסטרליה - ניו זילנד; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; Energy Label של סין KCC ; KC ; ISO 9241-307 ; CSA; EAC; Energy Star; E-standby; FCC; ICES-003 ;   Grade 1 -  (CEL); אישוראישורים ותאימותאישורים ותאימות
Windows 8.1 , Windows 10)  Microsoft WHQL ו-TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE ; Windows 7); RCM ; אור כחול חלש

מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC ספקספק

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)אחריותאחריות

כבל מתח AC ; תיעוד; כבל HDMI; מתאם מתחתכולת האריזהתכולת האריזה

מיוצר בסיןמדינה/אזור מוצאמדינה/אזור מוצא

4HZ38AAמק"טמק"ט

:4HZ38AA#ABB: 192545628303; 4HZ38AA#UUG: 192545628372; 4HZ38AA#ABT: 192545628341; 4HZ38AA#ABV: 192545628365; 4HZ38AA#A2Nמידע להזמנהמידע להזמנה
192545628389; 4HZ38AA#ACQ: 192545628358; 4HZ38AA#UUZ: 192545628327; 4HZ38AA#ABU: 192545628310

[1 ] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP , הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

 מנעול נמכר בנפרד.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת.
HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.  ®ENERGY STAR  והסמל של  ®ENERGY STAR  הם סימנים מסחריים רשומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב ( ™U.S. Environmental Protection Agency). DisplayPort והסמל של  ™DisplayPort הם

.USB Implementers Forum הוא סימן מסחרי של USB Type-C™  .בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים (VESA® ) סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו
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