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HP Pavilion 27 display

Kijk naar entertainment met andere ogen

Geniet van entertainment met het aantrekkelijke ultradunne 68,58-cm (27-inch) display voor de ultieme multimedia-
ervaring. Met een hoge helderheid, ingebouwde speakers die zijn afgesteld door B&O PLAY, een FHD -scherm en een
FHD-pop-up privacycamera die voor je veiligheid intrekbaar is, is communicatie niet alleen veilig maar ook glashelder.

Pop-up. Pop-out. Volledig veilig.Pop-up. Pop-out. Volledig veilig.
Praat met familie en vrienden via de
kristalheldere FHD-pop-up privacycamera
en twee microfoons. Klap hem vervolgens
weer uit het zicht om je veiligheid te
waarborgen.

Schitterend ingepakt. Prachtig geluid.Schitterend ingepakt. Prachtig geluid.
Geniet van entertainment met prachtig
ontworpen ingebouwde speakers. Afgesteld
door B&O PLAY met een hoogwaardig
geweven speakerstof voor een geweldige
luisterervaring.

Entertainment vanuit elke hoekEntertainment vanuit elke hoek
Dit prachtige Full HD  ultraplatte display
wordt geleverd met IPS-technologie. Het
geeft je een fantastisch beeld vanuit elke
hoek en een USB-C™-videopoort. Nu kun je
echt genieten van entertainment.

 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
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PluspuntenPluspunten

 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 FreeSync™ is alleen beschikbaar als er verbinding is met een DisplayPort of HDMI. FreeSync is een AMD®-technologie voor FHD- of QHD-displays die vervorming en stilstand bij het weergeven van games en video's

voorkomt door de refresh-rate van het display te koppelen aan de framesnelheid van de grafische kaart. AMD Radeon Graphics en/of met APU compatibele monitors uit de AMD A-serie met DisplayPort/HDMI Adaptive-
Sync zijn vereist. Voor FreeSync via HDMI heb je een AMD 15.11 Crimson-driver (of nieuwer) nodig. Adaptieve refresh-rates variëren per monitor. Ga voor meer informatie naar www.amd.com/freesync.
 VESA-montagearm en wandmontagemateriaal worden apart verkocht.

FHD-scherm / 1080p-schermFHD-scherm / 1080p-scherm
Dit schitterende FHD-scherm heeft een onvergetelijke kwaliteit, die zorgt voor een briljante weergave en scherpe beelden.

Audio van B&O PLAYAudio van B&O PLAY
HP luidsprekers die samen met de experts van Bang & Olufsen zijn ontworpen, bieden een rijk, authentiek geluid. Dit is een luisterervaring die je
raakt.

Scherm met microdunne randScherm met microdunne rand
Omdat het scherm vrijwel randloos is, creëert u met meerdere monitoren ultrabrede, naadloze configuraties.

Uiterst accurate kleurenUiterst accurate kleuren
Met meer dan 94% sRGB-kleurruimte biedt dit HP display een ideale kleurreproductie met een minimale inspanning. Ideaal voor foto's, video's en
alle creatieve projecten.

AMD® FreeSync™-technologieAMD® FreeSync™-technologie
U ziet en voelt het verschil: soepel en razendsnel gamen. Door de vernieuwingsfrequentie met uw GPU te synchroniseren rekent AMD FreeSync
voorgoed af met schokkerige beelden, vertragingen en haperingen op het scherm.

Weg van het bureau, aan de muurWeg van het bureau, aan de muur
Het scherm beschikt over een VESA-aansluiting voor montage op een wand of draaiarm.
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SchermformaatSchermformaat 68,58 cm (27 inch)

AspectratioAspectratio 16:9 

Type schermType scherm IPS met led-backlight

PixelgroottePixelgrootte 0,311 mm

ResponstijdResponstijd 14 ms grijs naar grijs 

HelderheidHelderheid 250 cd/m² 

ContrastverhoudingContrastverhouding 1000:1 statisch; 10.000.000:1 dynamisch 

BeeldhoekBeeldhoek 178° horizontaal; 178° verticaal

ProductkleurProductkleur Sprankelend zwart

ResolutieResolutie FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz) 

Ondersteunde resolutiesOndersteunde resoluties 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 800; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768

Scanfrequentie scherm (horizontaal)Scanfrequentie scherm (horizontaal) Tot 83 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)Scanfrequentie scherm (verticaal) Tot 75 Hz

SchermkenmerkenSchermkenmerken Ontspiegeld; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Gebruikersinstellingen; Door gebruiker programmeerbaar; AMD FreeSync™

Type scherminvoerType scherminvoer 1 HDMI 1.4 (met HDCP-ondersteuning); 1 DisplayPort™ 1.4 (met HDCP-ondersteuning)

Fysieke beveiligingskenmerkenFysieke beveiligingskenmerken Klaar voor veiligheidsslot 

ScherminstelhoekScherminstelhoek Kantelen: -5 tot +25°

BeheersoftwareBeheersoftware HP Display Assistant

OmgevingsspecificatiesOmgevingsspecificaties Arseenvrij schermglas; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm 

EnergiezuinigheidEnergiezuinigheid Energiezuinigheidsklasse: A+; Stroomverbruik in modus Aan: 19 W; Jaarlijks stroomverbruik: 27 kWh; Standby: 0,28 W; Stroomverbruik (ingeschakeld): 0,24 W;
Stroomverbruik (stand-by): 0,24 W

Gebruikersinstellingen van het schermGebruikersinstellingen van het scherm Geluidsinstelling; Helderheid; Kleurinstelling; Contrast; Afsluiten; Beeldregeling; Informatie; Ingangssignaal; Beheer; Menu; Menuregeling; Min; OK; Plus; Energie;
Voedingsinstelling

Externe I/O-poortenExterne I/O-poorten 1 audio-uitgang; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, stroomvoorziening tot 15 watt); 2 USB 3.0 (downstream, stroomvoorziening tot 5 W)

WebcamWebcam 1080p geïntegreerd FHD met twee microfoons

AfmetingenAfmetingen
61,17 x 7,48 x 43,15 cm
61,2 x 17,8 x 48,3 cm With stand
In verpakking: 69,3 x 13,4 x 53,2 cm

GewichtGewicht 5,67 kg; In verpakking: 8,45 kg

Temperatuur, in bedrijfTemperatuur, in bedrijf 5 tot 35 °C

Temperatuur, in bedrijfTemperatuur, in bedrijf 41 tot 95 °F

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijfRelatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 20 tot 80% niet-condenserend

Certificeringen en compatibiliteitCertificeringen en compatibiliteit CB; CCC; CE; CECP; CEL; China Energy Label (CEL) Grade 1; EAC; Energy Star; FCC; ISC; ISO 9241-307; KCC; Zachtblauw licht; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10,
Windows 8 en Windows 7); NOM; PSB; TÜV/GS; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE

VoedingVoeding Ingangsspanning 90 - 265 V

MultimediaMultimedia B&O PLAY, twee 4-watt speakers

GarantieGarantie Drie jaar op onderdelen en reparatie-arbeid (bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing)

Inhoud van de doosInhoud van de doos Netsnoer; HDMI-kabel; Poweradapter; QSP; VESA-aansluitingsadapter

Vesa-montageVesa-montage 100 x 100 mm VESA-aansluiting compatibel (met meegeleverde beugel)

Land van herkomstLand van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr.Bestelnr. 3TN79AA

BestelinfoBestelinfo 3TN79AA#ABB: 192545674751; 3TN79AA#A2N: 192545674836; 3TN79AA#ABT: 192545674799; 3TN79AA#ABU: 192545674768; 3TN79AA#ABV:
192545674812; 3TN79AA#ABY: 192545674782; 3TN79AA#ACQ: 192545674805; 3TN79AA#UUG: 192545674829; 3TN79AA#UUZ: 192545674775

 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
 Slot wordt apart verkocht.
 DisplayPort™ 1.2 of HDMI 1.4 vereist om het scherm in standaardresolutie aan te sturen.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. ENERGY STAR® en het
ENERGY STAR®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van het United States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de
Verenigde Staten en andere landen. USB Type-C™ is een handelsmerk van USB Implementers Forum. EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land. Bezoek de HP winkel met 3e-
partij-opties voor zonne-energie-accessoire op www.hp.com/go/options.
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