
גיליון נתונים

HP V28 4K צג

מיועד לצפייה באיכות צילום מושלמת

, תוכל לחוות איכות תמונה חדה בהרבה ויוקרתית באופן מיוחד, לצפייה . עם פי 4 פיקסלים  4K    V28  היסחף לחלוטין לתוך הבידור עם צג
באיכות של קולנוע בנוחות של סלון ביתך. בנוסף, בעת השימוש בטכנולוגיית  ™AMD FreeSync  בשילוב עם כרטיס המסך של AMD, תוכל

, תוכל לצפות, לשחק ולהזרים ללא כל הבהוב. ליהנות מבידור ללא כל טשטוש או השהיה. ועם HDMI 2.0 בקצב רענון של 60 הרץ

התוכן כל כך ברור שאי אפשר להסיט את
המבט.

תוכל לחוות תוכן באיכות צילום כמו שלא ראית
מעולם. צג V28 4K  זה מציע פי 4 פיקסלים

לקבלת איכות תמונה חדה בהרבה ויוקרתית באופן
מיוחד, כך שלעולם לא תחמיץ שום פרט.

צפייה נקייה וזורמת בבידור
בוא ליהנות מבידור באיכות של קולנוע בעת

השימוש בטכנולוגיית  ™AMD FreeSync  בשילוב
עם כרטיס המסך של AMD. כעת תוכל לצפות

בסרטונים או לשחק ללא כל טשטוש או השהיה.

אור כחול חלש, בידור ברמה גבוהה
שימוש במצב אור כחול חלש משנה בעדינות את

צבעי הצג למגוון צבעים חמים יותר, תוך הפיכת גווני
הלבן לטבעיים יותר להפחתת העומס על העיניים.

 דרוש תוכן 4K כדי להציג תמונות 4K מלאות.
.FHD 4 לפיקסלים ברזולוצייתK השוואה בין פיקסלים ברזולוציית 

  ™FreeSync זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת Display Port. 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 ב-FreeSync דרך

.www.amd.com/freesync קצבי הרענון הניתנים להתאמה משתנים בהתאם לצג. מידע נוסף זמין בכתובת .HDMI
 כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP ; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
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כולל

[5 ] דרוש תוכן בחדות גבוהה (HD ) להצגה של תמונות בחדות גבוהה.

 4K UHD רזולוציית
.4K התנסה באיכות קולנועית עם ההפרדה המדהימה של

Overdrive זמן תגובה של 1 אלפיות שנייה עם
ביטול הטשטוש בתנועה לקבלת משחק חד וטבעי ללא קשר למה שמתרחש על המסך.

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.

שקע אוזניות כלול
חבר בקלות את האוזניות שלך לקבלת חוויה קרובה יותר למציאות.

תאורה כחולה חלשה
אמץ פחות את העיניים על ידי ריכוך האור הכחול מהתצוגה שלך.

פירוט יוצא דופן
בהירות מדהימה יחס ניגודיות דינמית של 10,000,000:1 לקבלת צבעים עשירים ובהירות.

HDMI כפול
שתי יציאות HDMI לתצוגות נוספות של מסך גדול.

התאם את זווית הצפייה הנוחה לך
כוונון הטיה בקלות של 5 מעלות קדימה ו-23 מעלות לאחור.
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cm (28 71.12")גודל תצוגה

16:9יחס רוחב-גובה

TNסוג תצוגה

Pixel pitch0.161 מ"מ

170°זווית צפייה אופקית

-5 עד 23°+ הטיה

ללא התאמת גובהטווח כוונון הגובה

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

nits 300 בהירות

1,000:1 סטטייחס ניגודיות

רזולוציה של 4H UHD  (x 2,160 3,840  ב-60 הרץ)רזולוציה (מרבית)

x ;  1,920 x 1,200 ;  1,920 x 1,080 ;  1,680 x 1,050 ;  1,600 x 900 ;  1,600 x 1,200 ;  1,440 x 900 ;  1,280 x 720 ; x 768;  1,280 x 1,024 1,024 2,560 רזולוציות נתמכות
 800 x 600 ;  640 x 480 ;  3,840 x 2,160 ; 1,440

אנטי-סטטי;  ™AMD FreeSync; מצב אור כחול חלשמאפייני תצוגה

2 יציאות HDMI 2.0; יציאת DisplayPort™ 1.2סוג קלט תצוגה

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחהמאפייני אבטחה פיזיים

רמת חיסכון באנרגיה: A;חיסכון באנרגיה

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

יציאת שמעיציאות קלט/פלט חיצוניות

מידות המוצר

x 5.62  x  65.88  38.32 ס"מ
x 5.62  x  65.88  46.68 ס"מ עם מעמד

ארוז: x 16  x  73.2  47.9 ס"מ
x 2.21 x 15.08 in 25.93

x 2.21 x 18.37 in 25.93 עם מעמד
x 6.3 x 18.85 in 28.82 :ארוז

5,5 ק"ג; ארוז: 7.7 ק"ג משקל
lb 17.01 :ארוז ;lb 12.11

5 עד 35° צלזיוסטווח טמפרטורות להפעלה

to 95°F 41טווח טמפרטורות להפעלה

20 עד �80 ללא עיבויטווח לחות בעת הפעלה

MEPS באוסטרליה - ניו זילנד; VCCI; MEPS ; KC/KCC; NOM; PSB; TUV-S  ;CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307  ;BSMI בווייטנאם; WEEE ;אישורים ותאימות
ISC; ICE

מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC ספק

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

צג; כבל מתח AC ; כבל  ™DisplayPort; כבל HDMI; תיעודתכולת האריזה

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