
גיליון נתונים

HP X27i 2K Gaming צג

ניצחון מכל הכיוונים

צג המשחקים HP X27i 2K הוא המפתח לעמידה בדרישות המשחק שלך יום אחר יום. מוזמן ליהנות מרגעים גדושי פעולה עם תמונה חלקה
. רזולוציה של 2K  עם טכנולוגיית לוח IPS שובה את עיניך  AMD FreeSync™  וחדה הנתמכת על ידי קצב רענון של 144 הרץ וטכנולוגיית

בפירוט מדהים.

קבל את המהירות הדרושה לך
מנע קרעים בתמונה וטשטוש הנגרם מתנועה, עם

קצב רענון של 144Hz וזמן תגובה של אלפית
השנייה.

משחק ללא הפרעות
קבל ביצועים זורמים וללא הופעת פסים בכל מסגרת

AMD® Radeon וטכנולוגיית HP X27i  כמעט עם
.AMD בכרטיסים הגרפיים של  FreeSync™ 

תמונה חדה, ברורה ועתירת פעולה
טכנולוגיית לוח IPS עם רזולוציה של 2K  מאפשרת

לך לצלול לתוך המשחק.

[1 ] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP ; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
  ™FreeSync זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת DisplayPort. FreeSync היא טכנולוגיה של  ®AMD המופעלת בצגים ומיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובסרטוני וידאו, על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של

הכרטיס הגרפי. נדרשים כרטיס גרפי AMD Radeon ו/או צגים תואמי APU מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. מנהל התקן AMD 15.11 Crimson (או חדש יותר) נדרש לתמיכה ב-FreeSync דרך HDMI. קצבי הרענון
.www.amd.com/freesync הדינמי משתנים בהתאם לצג. מידע נוסף זמין בכתובת

 דרוש תוכן 2K כדי להציג תמונות 2K מלאות.
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כולל

 כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP ; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 טכנולוגיית  ™FreeSync זמינה רק בעת החיבור ליציאת  ™DisplayPort או HDMI. FreeSync היא טכנולוגיה של  ®AMD המופעלת בצגי FHD או QHD. הטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובווידאו, על-ידי נעילת קצב הרענון
של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי. נדרשים כרטיס גרפי AMD Radeon ו/או צגים שתואמים ל-APU מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. מנהל התקן AMD 15.11 Crimson (או חדש יותר) נדרש לתמיכה

.www.amd.com/freesync קצבי הרענון הניתנים להתאמה משתנים בהתאם לצג. מידע נוסף זמין בכתובת .HDMI על פני FreeSync-ב
.(QHD)  Quad High-denition נדרש תוכן באיכות QHD להצגת תמונות 

144Hz קצב רענון של
קבל משחקים זורמים, אובייקטים חדים יותר ופרטים נקיים יותר עם צג משחקים שמרענן מסגרות 144 פעמים בשנייה - מעל כפליים מקצב הרענון של צגים רגילים.

Overdrive זמן תגובה של 4 אלפיות שנייה עם
מהירות התגובה של הפיקסלים שלך לתמונות המתחלפות היא חיונית עבור משחקים מהירים, וזמן תגובה של 4 אלפיות שנייה מבטיח שהמשחק שלך יהיה טבעי, חד וללא

טשטוש הנגרם מתנועה.

AMD® FreeSync™  טכנולוגיית
ראה והרגש את ההבדל של משחק טבעי ומיידי. על-ידי סינכרון קצב הרענון עם ה-GPU שלך,  ™AMD® FreeSync הופך את ההפרעות בתצוגה, השהיית הקלט והקרעים

שמופיעים במסך, להיסטוריה עתיקה.

QHD תצוגת
תוכל להישאב אל תוך החדות המושכת עם הפרטים החדים במיוחד של 3.7 מיליון פיקסלים. רזולוציית x 1,440  2,560 משנה את כל התוכן שלך כדי להעניק לך חוויית

בידור יוצאת מן הכלל.

התקדם לטוב ביותר
לא משנה היכן אתה עומד, צג IPS של HP מספק תמונות ברורות ומלאות חיים. טכנולוגיית IPS מבטיחה דיוק תמונה ועקביות במגוון זוויות התצוגה הרחבות במיוחד.

באפשרותך ליהנות מאותה חוויית תצוגה רחבה כשל מחשבי לוח והתקנים ניידים מתקדמים.

מעמד 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.

תאורת רקע
עזור להפחית את עייפות העיניים של שעות הלילה המאוחרות במהלך הפעלות משחקים ממושכות. תאורת רקע, אשר ניתנת לכוונון לצבע המחשב או למה שמופיע על גבי

המסך, מאירה באור זוהר את הבסיס והמעמד, ומנטרלת את האור הבהיר של הצג.

Micro-edge צג
כמעט ללא מסגרת מסביב לצג, ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות של צגים מרובים.
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68.6 ס"מ ( " 27 )גודל תצוגה

16:9יחס רוחב-גובה

IPSסוג תצוגה

Pixel pitch0.233 מ"מ

178° אופקי; 178° אנכיזווית צפייה אופקית

סיבוב: ±360° ; הטיה:  4°-  עד +20°הטיה

131.4 מ"מטווח כוונון הגובה

4 אלפיות השנייה  - אפור לאפור זמן תגובה

cd/m²  350בהירות

1,000:1 סטטי יחס ניגודיות

שחורצבע מוצר

QHD  (x   2,560  1,440 ב-144 הרץ)רזולוציה (מרבית)

x ;  1920 x 1080 ;  1680 x 1050 ;  1600 x 900 ;  1600 x 1200 ;  1440 x 900 ;  1280 x 800 ;  1280 x 768 ;  1280 x 720 ;  1280 x 1024 ; 1024  x 768 1920 רזולוציות נתמכות
 800 x 600 ;  720 x 400 ;  640 x 480 ; 1200

עד kHz 223 הצג את תדירות הסריקות (אופקי)

עד 144   הרץהצג את תדירות הסריקות (אנכי)

ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעלמאפייני תצוגה

יציאת DisplayPort™ 1.2; יציאת HDMI 2.0סוג קלט תצוגה

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה מאפייני אבטחה פיזיים

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספיתמפרטים סביבתיים

רמת חיסכון באנרגיה: A; צריכת חשמל במצב פועל: 28 ואט; צריכת האנרגיה השנתית: 41 קוט"ש; מצב המתנה: 0.32 ואט; צריכת חשמל (מצב פועל): 28 ואט; צריכתחיסכון באנרגיה
חשמל (במצב כבוי): 0.24 ואט

בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; שפה; ניהול; בקרת מתח; בקרת הזנה; בקרת תפריטאפשרויות בקרת משתמש במסך

יציאת שמע אנלוגי; יציאת DisplayPort™ 1.2יציאות קלט/פלט חיצוניות

שקע משולב ליציאת אוזניותיציאת שמע

מידות המוצר
x .5.81  x 61.12  37.96 ס"מ ללא מעמד.
x 21.64  x  61.12  51.12 ס"מ עם מעמד

ארוז: x 19  x  70.2  46.3 ס"מ

7.35 ק"ג; ארוז: 9.3 ק"גמשקל

5 עד 35° צלזיוסטווח טמפרטורות להפעלה

41 עד 95° פרנהייטטווח טמפרטורות להפעלה

20 עד �80 ללא עיבויטווח לחות בעת הפעלה

MEPS אוסטרליה - ניו זילנד; MEPS ; KC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; TUV-S  ;BIS; CB; CE; ICES; ISO 9241-307 וייטנאם; South Africa ; WEEEאישורים ותאימות
Energy; Mexico Energy

מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC ספק

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

כבל מתח AC ; תיעוד; כבל HDMI; תעודת אחריותתכולת האריזה

 VESA 100 מ"ממתקן תלייה

8GC08AAמק"ט

194441205589מידע להזמנה

[1 ] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP , הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 מנעול נמכר בנפרד.
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