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היסחף לתוך המשחק

. קצב הרענון של 144 הרץ מפחית את הטשטוש על ידי הצגת ברח לעולמות חדשים עם המסך הקמור 1500R המספק חוויית FHD סוחפת
AMD כעת תוכל לומר שלום להשהיות וברוך הבא למשחק חלק יותר עם טכנולוגיית . התמונות במהירות כפולה לעומת מסכים אחרים

. בנוסף, כוונן את המסך כך שתוכל להימנע מאימוץ הגב והצוואר.  FreeSync™ Premium

פעולה עם קימור
בריחה לעולמות חדשים – הקימור של 1500R מקרב

FHD אליך את קצוות הצג, ומעניק לך חוויית
. סוחפת

חבטות מהירות. תנועות חלקות
תגובה מהירה יותר. קצב הרענון של 144 הרץ

מפחית את הטשטוש על ידי הצגת התמונות
. תגיד שלום במהירות כפולה לעומת מסכים אחרים
להשהיות וברוך הבא למשחק חלק ונטול קרעים עם

.  AMD FreeSync™ Premium טכנולוגיית

רמה חדשה של נוחות
שחק בנוחות על ידי כוונון המסך למיקום המושלם

בשבילך. וכך, שחק למשך כל זמן שתרצה מבלי לאמץ
את הגב או הצוואר.

.(FHD)  נדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה FHD להצגת תמונות 
[2 ] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP ; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

 מהיר יותר פי 2 ממסכי 60 הרץ מסורתיים.
  ™FreeSync זמין רק כאשר הוא מחובר 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

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

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.

AMD® FreeSync™ Premium 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.

מעמד לכוונון גובה
עיצוב של בוכנת גז מאפשר 100 מ"מ של כוונון גובה חלק ומדויק, כך שהצג שלך נמצא תמיד במיקום הנוח ביותר, ולא משנה מי צופה בו.
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23.6"גודל תצוגה

16:9יחס רוחב-גובה

VAסוג תצוגה

Pixel pitch0.27 מ"מ

178°זווית צפייה אופקית

-5 עד 23°+ הטיה

100 מ"מטווח כוונון הגובה

4 אלפית השנייה אפור-לאפור (עם Overdrive )זמן תגובה

nits 300 בהירות

3000:1 סטטי; 12000000:1 דינמייחס ניגודיות

FHD  (x 1,080 1,920  ב-144 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

 ™AMD FreeSync; ציפוי נגד בוהק; 1500R קמורמאפייני תצוגה

יציאה אחת HDMI 2.0; יציאת DisplayPort™ 1.2סוג קלט תצוגה

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחהמאפייני אבטחה פיזיים

רמת חיסכון באנרגיה:  +A;חיסכון באנרגיה

יציאה; מידע; ניהול; תפריט; הפעלה/כיבוי; בקרת קלט; משחקים; תמונה; צבעאפשרויות בקרת משתמש במסך

מידות המוצר

x 7  x  53.62  32.27 ס"מ
x 21.8  x  53.62  38.88 ס"מ עם מעמד

ארוז: x 20.8  x  59.5  39.6 ס"מ
x 2.7 x 12.7 in 21.1

x 8.6 x 15.3 in 21.1 עם מעמד
x 8.19 x 15.59 in 23.43 :ארוז

5.3 ק"ג; ארוז: 6.9 ק"גמשקל

5 עד 35° צלזיוסטווח טמפרטורות להפעלה

to 95°F 41טווח טמפרטורות להפעלה

20 עד �80 ללא עיבויטווח לחות בעת הפעלה

מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC ספק

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

כבל HDMI; תיעוד; QSP ; כבל מתח AC תכולת האריזה

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