
גיליון נתונים

HP V27i FHD צג

צג יומיומי המספק נוחות.

גלוש באינטרנט, הזרם את התוכניות שלך ובצע את העבודה שלך - כל זאת עם שפע מקום - בצג HP V27i FHD הגדול במיוחד שמתאים את
עצמו לצורכי הנוחות שלך ומספק איכות תמונה מרהיבה ותצוגות רחבות בסגנון משתלם להפליא.

בהירות וחדות תמונה עבור כל התוכן שלך.
קבל צבע נאמן למציאות ופרטים חדים עבור כל

פעולה שאתה מבצע, החל ממענה להודעות דואר
אלקטרוני, דרך בדיקת ההזנות של הרשתות

החברתיות ועבודה על משחקים וכלה בצפייה
בתוכניות החדשות ביותר, במסך Full HD בגודל

68.58 ס"מ (27 אינץ') באלכסון.

תצוגה ברורה מכל מקום בחדר.
ספק לכל אחד תצוגה נפלאה של המסך, מכל מקום

שבו הוא יושב או עומד, בצג IPS עם זוויות צפייה של
.178°

בריכת אינסוף לשולחן העבודה שלך.
ראה עוד מהמסך הממשי ופחות משולי המסך,

בעזרת העיצוב ללא שוליים בשלושה צדדים שגם
הופך לתצוגת אריחים של צגים מרובים וביחד לחלום

נטול הפרעות של מסגרת.

1 כל צג נמכר בנפרד.
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כולל

.(FHD)  Full High-denition נדרש תוכן באיכות  FHD להצגת תמונות 

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

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

שתף את התצוגה הפנורמית
הבחן בפרטים מלאי חיים כמעט מכל מיקום, עם צבעים אחידים ובהירות תמונה הנשמרת בזוויות צפייה אופקיות ואנכיות רחבות במיוחד של 178 מעלות.

התאם את זווית הצפייה הנוחה לך
כוונן את המסך בהתאם להעדפות האישיות שלך עם זווית הטייה של 5 מעלות קדימה או 20 מעלות אחורה.

תאורה כחולה חלשה
שימוש במצב התאורה הכחולה החלשה משנה בעדינות את צבעי התצוגה למגוון צבעים חמים יותר, הופך גווני לבן לטבעיים יותר ומפחית את העומס על העיניים.
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cm (27 68.58")גודל תצוגה

16:9יחס רוחב-גובה

IPSסוג תצוגה

Pixel pitch0.311 מ"מ

178°זווית צפייה אופקית

- 5° עד 20°+ הטיה

ללא התאמת גובהטווח כוונון הגובה

5 אלפיות השנייה אפור לאפור (עם Overdrive )זמן תגובה

nits 300 בהירות

1,000:1 סטטייחס ניגודיות

FHD  (x 1,080 1,920  ב-60 הרץ)רזולוציה מומלצת

FHD  (x 1,080 1,920  ב-60 הרץ)רזולוציה (מרבית)

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

KHz 30-80הצג את תדירות הסריקות (אופקי)

Hz 50-60הצג את תדירות הסריקות (אנכי)

ציפוי נגד בוהק; מצב אור כחול חלשמאפייני תצוגה

יציאת VGA; יציאת HDMI 1.4  (עם תמיכת HDCP )סוג קלט תצוגה

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחהמאפייני אבטחה פיזיים

רמת חיסכון באנרגיה:  +A;חיסכון באנרגיה

יציאה; מידע; ניהול; בקרת מתח; בקרת קלט; בקרת תפריט; בהירות+; תמונה; צבעאפשרויות בקרת משתמש במסך

מידות המוצר

x 4.77  x  61.22  36.77 ס"מ
x 20.01  x  61.22  44.77 ס"מ עם מעמד

ארוז: x 12.8  x  67.5  42.5 ס"מ
x 1.87 x 14.47 in 24.1

x 7.9 x 17.6 in 24.1 עם מעמד
x 5.04 x 16.73 in 26.57 :ארוז

4.5 ק"ג; ארוז: 5.7 ק"גמשקל
lb 12.5 :ארוז ;lb 9.9

5 עד 35° צלזיוסטווח טמפרטורות להפעלה

to 95°F 41טווח טמפרטורות להפעלה

�20 עד �80 לחות יחסיתטווח לחות בעת הפעלה

אישורים ותאימות
ISO 9241-  ;FCC ; EUP Lot-6 ; EUP Lot-5 ; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby  ;BSMI  ;BIS ;אוסטרליה - ניו זילנד MEPS
KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA  ;307 ; אישור TUV Bauart; VCCI; MEPS ; TCO וייטנאם; ISC ; WEEE; אור כחול חלש; UkrSEPRO; MEPS בדרום אפריקה; תווית

Japan PC Green תווית ;MEPS); TGM) מקסיקו ;WW; ICE אפליקציית ;(CEC)  California Energy Commission ;צריכת האנרגיה של אוקראינה

מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC ספק

צג; כבל מתח AC ; כבל HDMI ; תיעוד; כרטיס אחריות; הודעה אודות המוצרתכולת האריזה

 VESA מ"מ (כולל מסגרת)מתקן תלייה x 100 100
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