Záznamový list

Herný monitor HP X27c FHD
Pohlcujúci zážitok pri každej hre.
Hraj dlhšie, pohodlnejšie a s úžasnou presnosťou na našom rade vynikajúcich zakrivených herných monitorov. Pomocou
technológie panela VA, frekvencie obnovovania 165 Hz, času odozvy 1 ms1 a technológie AMD2 FreeSync™ Premium3
sme zmenili definíciu hrania hier s vysokým rozlíšením.

Uveríš, keď uvidíš

Pohodlné hranie hier

Plynulé pohyby

Prejav zodpovednosti

Nájdi viac miesta na hranie na
týchto zakrivených monitoroch
VA 1500R s rozlíšením Full HD
(1920 x 1080)4. Ponor sa do
ešte väčšieho počtu farieb a
zachyť všetku akciu vďaka
ultraširokým pozorovacím
uhlom.

Zakrivený panel znižuje
namáhanie očí a používa filter
HP Eye Ease s certifikáciou
Eyesafe®, ktorý obmedzuje
vysokoenergetické škodlivé
modré svetlo a zvyšuje
presnosť farieb. Pohodlie si
možno prispôsobiť pomocou
nastaviteľnej základne.

Zaži frekvenciu 165 Hz s
mimoriadne krátkym časom
odozvy 1 ms1 a technológiou
MPRT a hraj plynulo s
technológiou AMD2 FreeSync™
Premium3.

Balenie je z trvalo udržateľných
zdrojov a recyklovateľné5.
Dobrá práca nikdy nevyzerala
tak dobre.
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Funkcie
Obrazovka s certifikátom Eyesafe®
Obrazovka s certifikátom Eyesafe® spĺňa požiadavky na obmedzenie modrého svetla podľa TÜV a normy Eyesafe® na ochranu očí pred škodlivým
modrým svetlom bez skreslenia farieb, aby sa pri dlhodobej práci oči menej namáhali.
Upravte si výhľad
Nastav si sklon obrazovky a pohodlne sleduj.
Obaly pochádzajúce z udržateľných zdrojov
Spoločnosť HP inovuje spôsoby, ako znížiť množstvo materiálov v obaloch a ako pri navrhovaní produktov používať viac recyklovaných materiálov.
Panel VA
Získajte 178-stupňové pozorovacie uhly a lepšie úrovne čiernej pre hlboký a bohatý kontrast.
Zakrivený displej 1500R
Dramatická krivka prináša neuveriteľne realistický a pohlcujúci herný zážitok.
Frekvencia obnovovania 165 Hz
Ostrá akcia a hranie hier s neuveriteľne rýchlou odozvou prakticky bez vznikov artefaktov alebo trhania obrazu.
Technológia AMD FreeSync™ Premium
Hraj s dôverou pri vysokej frekvencii obnovovania, s kompenzáciou nízkej frekvencie snímok a nízkou latenciou vďaka technológii AMD FreeSync™
Premium.
Kompatibilita s konzolami
Ľahko sa pripája k obľúbeným herným konzolám súčasnej i budúcej generácie – stačí zapojiť a môžeš sa hrať.
Čas odozvy 1 ms s funkciou Overdrive
Eliminuje rozmazanie pohybu, aby bolo hranie ostré a plynulé bez ohľadu na to, čo sa deje na obrazovke.
Čas odozvy pohyblivého obrazu
Výrazne znižuje rozmazanie pohybu na dosiahnutie plynulejšieho vizuálneho zážitku.
OMEN Gaming Hub
OMEN Gaming Hub je centrum všetkého, čo ti zlepší zážitok z hrania hier. OGH zlepšuje hru jednoduchým spôsobom, od softvérových zlepšení až
po ovládanie hardvéru a služby naživo.
Displej s rozlíšením FHD/1080p
Tento úchvatný monitor s rozlíšením FHD poskytuje brilantný obraz a nezabudnuteľnú kvalitu.
Mimoriadne presné farby
97 % pokrytie farebného priestoru sRGB na ideálnu reprodukciu farieb.
Zo stola na stenu
Držiaky VESA umožňujú ľahkú montáž na stenu alebo rameno.
Displej s mikrorámom na troch stranách
Využi väčšiu časť obrazovky vďaka displeju v mikroráme na troch stranách, ktorý maximalizuje zobrazovaciu plochu.

6 100 % výplne tvorí recyklované drevovlákno a organické materiály.

7 Vyžaduje sa monitor a grafická karta AMD Radeon™, oboje s podporou technológie FreeSync™ Premium. AMD FreeSync™ Premium vyžaduje povinnú kompenzáciu nízkej frekvencie snímok a frekvenciu obnovovania

aspoň 120 Hz s minimálnym rozlíšením FHD. Všetky podrobnosti sú na stránke www.amd.com/freesync. Pred kúpou treba overiť spôsobilosť systému u jeho výrobcu. GD-161.
8 Montážne rameno alebo zostava na montáž na stenu VESA sa predáva samostatne.
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Veľkosť obrazovky

68,6 cm (27")

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Typ obrazovky

VA 1

Veľkosť pixelu

0,3114 x 0,3114 mm

Doba odozvy

1 ms MPRT (s funkciou Overdrive) 1

Jas

350 nitov 1

Pomer kontrastu

3000 : 1

Farba produktu

Čierna;
97% sRGB

Rozlíšenie (maximálne)

FHD (1920 x 1080 pri 165 Hz)

Podporované rozlíšenia

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

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

30 – 210 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania
(vertikálnu)

60 – 165 Hz

Charakteristika displeja

Režim obmedzenia modrého svetla; Antireflexný; Zakrivenie 1500R; Nastaviteľná výška; AMD FreeSync™ Premium; Kompatibilný s hernou
konzolou

Typ vstupu pre displej

1 port HDMI 2.0 (s podporou HDCP); 1 vstupný port DisplayPort™ 1.4 (s podporou HDCP)

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na bezp. zámok

Softvér na spravovanie

OMEN Gaming Hub

Energetická efektivita

Trieda energetickej účinnosti: F; Spotreba energie v zapnutom režime: 50 W (maximálne);; Ročná spotreba energie: 23 kWh; Pohotovostný
režim: 0,5 W (pohotovostný režim); Spotreba energie (zapnutý režim): 50 W (maximálne);; Spotreba energie (vypnutý režim): 25 W (typicky)

Možnosti ovládania displeja

Koniec; Informácie; Spravovanie; Ovládanie napájania; Ovládanie vstupu; Ovládanie z ponuky; Hry; Obraz; Farba

Zvukový port

1 x 3,5 mm zvukový konektor (zvukový výstup)

Webová kamera

Bez integrovanej kamery

Rozmery produktov

61,13 x 8,53 x 36,76 cm Bez stojana.
61,13 x 21,15 x 51,11 cm So stojanom
Balené: 68,8 x 22,5 x 44 cm

Hmotnosť

6,6 kg; Balené: 10,5 kg

Rozsah prevádzkovej teploty

5 až 35 °C

Rozsah prevádzkovej teploty

41 to 95°F

Prevádzkový rozsah vlhkosti

20 až 80%, bez kondenzácie

Certifikáty a povolenia

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Značka ISC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV-S (Argentína) IEC60950-1; VCCI; WEEE;
Kalifornská energetická komisia (CEC); Energy (Mexiko); Aplikácia WW; ICE; UAE; TUV-GS; Certifikáty pre Ukrajinu; NRCS – Južná Afrika; PSE EAC;
Energy (Bielorusko); Certifikácia Eyesafe®

Zdroj napájania

100 – 240 V~, 50/60 Hz

Záruka

1-ročná obmedzená záruka.

Obsah balenia

Monitor; Kábel DisplayPort™; Záručný list; Oznámenie o produkte; Sieťový napájací kábel

Montážny systém VESA

100 x 100 mm (bez konzoly)

Číslo produktu

32G13AA

Podpora dotykového ovládania

Nedotykový

Pixle na palec (ppi)

82 ppi

Bitová hĺbka panela

8 bitov

Zvislý zorný uhol

178°

Vodorovný zorný uhol

178°

Rám

úzke okraje na 3 stranách

Otáčanie okolo vertikálnej osi

No swivel

Sklon

–5 až +20°

Otočný (pivot)

No pivot

Rozsah nastavenia výšky

100 mm

Odolnosť

3H

Starostlivosť o obrazovku

Antireflexný

Podpora dotykového ovládania

Nedotykový

Integrovaný filter ochrany osobných
údajov

Nie

Potlačenie blikania

Áno

Režimy obmedzenia modrého svetla

Áno, certifikácia Eyesafe®
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Poznámky v krátkych správach
1 Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli dodávatelia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť vyšší aj nižší. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od kvality pôvodného obrázka/fotografie/videa a rozdielu medzi

predchádzajúcimi nastaveniami monitora v porovnaní s režimom HP Enhance+.
2 Technológia FreeSync™ Premium je k dispozícii len po pripojení k portu DisplayPort alebo HDMI. FreeSync je technológia spoločnosti AMD® aktivovaná na displejoch s rozlíšením FHD alebo QHD, ktorá nastavuje frekvenciu obnovovania
displeja podľa rýchlosti snímok grafickej karty, aby sa eliminovalo sekanie alebo trhanie obrazu v hrách a videách. Vyžaduje sa povinná kompenzácia nízkej frekvencie snímok a frekvencia obnovovania aspoň 120 Hz, grafická karta AMD
Radeon alebo monitory kompatibilné s procesormi AMD APU radu A s adaptívnou synchronizáciou rozhrania DisplayPort/HDMI. Na podporu technológie FreeSync cez rozhranie HDMI sa vyžaduje ovládač AMD 15.11 Crimson (alebo novší).
Frekvencie adaptívneho obnovovania sa líšia podľa modelu monitora. Ďalšie informácie na www.amd.com/freesync.
3 Podporuje adaptívnu synchronizáciu s grafickými kartami NVIDIA® GeForce® a AMD Radeon. Certifikácia FreeSync™. Kompatibilné s grafickými kartami NVIDIA® GeForce® radu GTX 10, radu GTX 16 a novšími.
4 Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením FHD.
5 100 % vonkajšieho obalu a vlnitých výplní je vyrobených z certifikovaných a recyklovaných vlákien pochádzajúcich z trvalo udržateľných zdrojov. Plastové výplne obsahujú viac ako 90 % recyklovaného plastu.

Poznámky k technickým údajom
1 Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v dokumentoch, ktoré sa dodávajú
priamo s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente. Všetky ostatné obchodné
značky sú majetkom príslušných vlastníkov. Všetky špecifikácie výkonu poskytol výrobca súčasti. Špecifikácie výkonu predstavujú najvyššiu špecifikáciu všetkých výrobcov komponentov HP na typickej úrovni špecifikácií pre výkon. Skutočný výkon môže byť trochu
vyšší alebo nižší.
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