Monitor LCD S-IPS HP ZR30w s úhlopříčkou
76,2 cm (30")

Nyní s rozhraním DisplayPort a podporou miliardy barev

Představujeme nejnovější monitor z řady Performance společnosti HP
s úhlopříčkou 76,2 cm (30”). Díky 30bitovému panelu a připojení
DisplayPort může monitor ZR30w nabídnout 4,1 miliónu pixelů a
1,07 miliardy barev.

Větší je ještě lepší
Na první pohled může monitor HP ZR30w
připomínat dřívější modely řady Performance s
úhlopříčkou 76,2 cm (30”), ale jeho nové a
vylepšené funkce vás jistě zaujmou a překvapí.
Stylový rám krytý hliníkem obsahuje nejméně
25 % recyklované pryskyřice pro zodpovědnější
využití zdrojů. Monitor obsahuje panel s nižší
spotřebou, díky čemuž je účinnější než dřívější
modely s úhlopříčkou 76,2 cm (30"). A navíc je
dodáván s napájecím zdrojem s 85% účinností.
Při bližším pohledu na monitor HP ZR30w zjistíte,
že společnost HP podnikla maximum, aby svůj
největší monitor dále vylepšila.
Užijte si majestátní pohled
Monitor HP ZR30w poskytuje maximální komfort a
nejlepší možnosti nastavení s 6cestným stojanem
s nastavitelnou výškou, který lze naklánět, otáčet
kolem čepu a sklápět, což zvýší vaši každodenní
produktivitu. U monitoru ZR30w navíc došlo ke
zjednodušení správy kabelů díky novému krytu,
který se jednoduše zacvakne.
Miliarda barev
Monitor HP ZR30w vám pomůže dosáhnout
nejvyšší přesnosti za využití vynikající technologie
obrazu. Panel S-IPS tohoto monitoru poskytuje
vynikající obraz a nabízí velmi široké pozorovací
úhly. Díky neuvěřitelnému 30bitovému rozlišení
barev na pixel, 1,07 miliardě zobrazitelných
barev, rozlišení 2 560 x 1 600 v poměru stran
16 : 10 a dynamickému kontrastu 3 000 : 1
uvidíte zřetelně vše, co jste dříve neviděli.
Samozřejmostí je u modelu ZR30w podpora
vstupů DisplayPort a DVI-D, vestavěný čtyřportový

rozbočovač USB a rychloupínací adaptér HP
Quick Release pro snadné zapojení po vybalení
produktu.
Společně je to lepší
Podobně jako monitor HP ZR30w nabízí i
pracovní stanice HP Z (prodávány samostatně)
moderní design a vysokou účinnost napájecích
zdrojů. Jsou navíc testovány se všemi monitory HP
Performance, takže při společném použití
poskytují řešení pracovních stanic, které bylo
navrženo s ohledem na vás i na životní prostředí.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ panelu

Širokoúhlá aktivní matice TFT

Viditelná plocha zobrazení

76,2 cm (30") širokoúhlý

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

370 cd/m²

Kontrastní poměr

1000:1

Rychlost odezvy

7 ms

Nativní rozlišení

2 560 x 1 600

Vstupní signál

DisplayPort; DVI-D

Příkon

Příkon: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

185 W maximálně; 130 W typicky, pohotovostní režim< 2 W

Rozměry

se stojanem:69,4 x 27,6 x 58,9 cm
bez stojanu:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Hmotnost

13 kgse stojanem

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až +35 stupňů; Otočení: -45 až + 45 stupňů

Ekologické

Provozní teplota:5 až 35 ºC; Provozní vlhkost:10 až 80 %

Volitelné doplňky (každý prodáván
samostatně)

Volitelný rychloupínací adaptér HP Quick Release pro LCD displeje: Snadno použitelné řešení montáže LCD monitorů splňující normu VESA, které umožňuje
rychlé a bezpečné připojení k různým stojanům, konzolám, ramenům nebo držákům na stěnu. Prodává se samostatně, číslo součásti EM870AA. Další
informace naleznete ve specifikacích produktu. Volitelný grafický adaptér HP USB: umožňuje připojit až šest monitorů zároveň, a zvýšit tak produktivitu práce
díky možnosti zobrazit současně více spuštěných aplikací. Použijte jeden adaptér k propojení notebooku nebo stolního počítače s druhým monitorem nebo
několik adaptérů k vzájemnému propojení několika monitorů. Prodává se samostatně, číslo součásti NL571AA. Další informace naleznete ve specifikacích
produktu. Volitelný zámek HP pro zabezpečení firemních počítačů: upevňuje se k zadní straně počítače pomocí ocelového kabelu o délce 1,8 metru. Tento
kabel lze použít k uchycení počítače nebo periferních zařízení, např. myši, klávesnice, monitoru nebo bezpečnostního zařízení USB, ke kotvicímu bodu.
Prodává se samostatně, číslo součásti PV606AA. Další informace naleznete ve specifikacích produktu.

Certifikace a soulad s předpisy

Osvědčení dle směrnice ISO 13406-2 VDT, požadavky CISPR, schválení VCCI, požadavky MIC (Korea), CSA, schválení ACA (Austrálie), značka „GS“,
schválení TUV, značení CE, schválení FCC, certifikát kompatibility s Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft
Windows XP, Windows Vista® Premium a Windows 7)

Záruka

Podléhá záruce služeb HP, včetně standardní záruky 3–3–3 vztahující se po dobu 3 let na náhradní díly, po dobu 3 let na práci a po dobu 3 let na opravu u
zákazníka. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Windows Vista je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA.
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Příslušenství a služby

Řešení HP DreamColor
pro pokročilé
profilování

Řešení HP DreamColor Advanced Profiling Solution (APS) je volitelné
příslušenství k displeji LCD navržené k použití se zařízeními využívajícími
technologii DreamColor, jako jsou displej HP DreamColor LP2480zx a
vybrané modely mobilních pracovních stanic HP. Umožňuje rychlou a
přesnou kalibraci obrazových nastavení displeje a předchází odchylkám
kritických nastavení barev nebo vyvážení bílé. Toto zařízení je užitečné
zejména pro profesionální uživatele, kteří ve výstupech své práce požadují
přesn
Produktové číslo: KZ300AA

Kryt HP monitoru LCD

Sada HP LCD-Hood Kit je doplněk k monitoru určený k odstínění odlesků
ze stropního osvětlení. Toto stínidlo zlepšuje podání barev a zvyšuje kontrast
monitoru v místnostech se silným stropním osvětlením.

Produktové číslo: KZ301AA

5 let následující
pracovní den, velký
monitor, HW podpora

Nabízí pro váš produkt HP službu oprav hardwaru přímo u zákazníka,
kterou lze snadno zakoupit a využívat.

Produktové číslo: UE370E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

