HP ZR30w 76,2 cm (30") S-IPS LCD-skærm
Nu med understøttelse af DisplayPort og milliarder af
farver

Vi præsenterer den nyeste 76,2 cm (30") (diagonalt) skærm i
Performance-serien fra HP. Med 30-bit panel og DisplayPort-tilslutning
giver ZR30w 4,1 millioner pixel og 1,07 milliarder farver.

Større er bare blevet bedre
Ved første øjekast ser HP ZR30w måske nok ud
som den forrige 76,2 cm (30") (diagonalt) serie af
Performance-skærme, men de nye og forbedrede
egenskaber giver denne model en "wow-faktor".
For det første har den et flot aluminiumbesat
kabinet, der består af mindst 25%
genbrugsharpiks, hvilket giver en mere
ressourcevenlig løsning. For det andet benytter den
mindre strøm, hvilket giver en bedre
effektivitetsgrad end i tidligere 76,2 cm (30”)
modeller. Og endelig har den en strømforsyning
med en effektivitetsgrad på 85%. Når du kigger
nærmere på HP ZR30w, vil du se, at vi virkelig har
anstrengt os for at gøre vores største skærm bedre.
Nyd den storslåede vision
HP ZR30w giver maksimal komfort og de bedste
betragtningsvinkler med 6 indstillinger med
vipning, drejning og højdejustering i foden, så du
får så behagelig og så produktiv en arbejdsplads
som muligt. I ZR30w er den integrerede
kabelstyring endvidere blevet nemmere med det
nye brugervenlige kabeldæksel.

Se de milliarder af farver, du har manglet
HP ZR30w hjælper dig med at få maksimal
nøjagtighed med teknologier, der giver optimal
visuel kvalitet. Skærmens S-IPS panel giver utroligt
flotte billeder og ekstremt brede
betragtningsvinkler. Og med en farveopløsning på
hele 30-bit pr. pixel 1,07 milliarder visbare farver,
opløsning på 2560 x 1600, 16:10 format samt et
dynamisk kontrastforhold på 3000:1 vil det være
tydeligt, hvad du tidligere har manglet.
Selvfølgelig har ZR30w også DisplayPort- og
DVI-D-indgange, integreret 4-ports USB-hub og HP
Lynudløser til nem opsætning ved levering.
Bedre sammen
Lige som HP ZR30w har HP Z Workstations
(anskaffes separat) også et flot industrielt design
samt strømforsyninger med høj effektivitetsgrad.
De testes endvidere med alle HP
Performance-skærme, så når du sætter disse to
enheder sammen, vil du opleve en perfekt løsning,
hvor der også er tænkt på miljøet.

HP ZR30w 76,2 cm (30") S-IPS LCD-skærm

SPECIFIKATIONER
Paneltype

Bred active matrix TFT

Synligt billedområde

76,2 cm (30") bred skærm

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

370 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1

Opdateringshastighed

17 ms

Oprindelig opløsning

2560 x 1600

Indgangssignal

DisplayPort; DVI-D

Indgangsstrøm

Indgangsstrøm: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Maks. 185 watt; typisk 130 W, standby<2 W

Mål

med fod:69,4 cm x 27,6 cm x 58,9 cm
uden fod:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Vægt

13 kgmed fod

Ergonomiske egenskaber

Hældning: -5 °C til +35 °C; Drejning: -45º til + 45º

Miljømæssigt

Driftstemperatur:5 til 35 °C; Luftfugtighed ved drift:10 til 80%

Tilbehør (skal anskaffes særskilt)

HP lynudløser til LCD-skærm (tilbehør): Brugervenlig monteringsløsning til VESA-baserede LCD-skærme, der gør det muligt nemt og hurtigt at slutte en
fladskærm til forskellige stativer, konsoller, svingarme eller vægmontering. Sælges separat, produktnummer . EM870AA. Der er yderligere oplysninger i
produktets Quick Specs. HP USB-grafikadapter (ekstraudstyr): Til tilslutning af op til 6 skærme på en gang, så produktiviteten øges, idet man kan have flere
programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller stationær pc og den anden skærm, eller brug flere adaptere til at forbinde flere skærme med
hinanden. Sælges separat, produktnummer . NL571AA. Der er yderligere oplysninger i produktets Quick Specs. HP Business pc sikkerhedslåsekit (tilbehør):
Låsen monteres bag på pc'en med et 1,8 meter langt stålkabel. Sættet kan bruges til at sikre en pc eller andre enheder, f.eks. mus, tastaturer, skærme eller
USB-sikkerhedsenheder, mod uautoriseret fjernelse ved at fastgøre dem fysisk. Sælges separat, produktnummer . PV606AA. Der er yderligere oplysninger i
produktets Quick Specs.

Certificering og overensstemmelser

Godkendelse i henhold til ISO 13406-2 VDT-retningslinjer, CISPR-krav, VCCI-godkendelser, MIC-krav (koreansk), CSA, australsk ACA-godkendelse,
"GS"-mærke, TUV-godkendelser, CE-mærkning, FCC-godkendelse, Microsoft® Windows®-certificering (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows XP, Windows Vista® Premium og Windows 7).

Garanti

Omfattet af HP's 3 års begrænsede standardgaranti med reservedele og arbejdskraft på stedet (3/3/3). Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger
med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA eller andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering.
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Tilbehør og services

HP DreamColor
Advanced Profiling
Solution

HP DreamColor Advanced Profiling Solution (APS) er en valgfri
LCD-skærmenhed designet til at arbejde sammen med
DreamColor-farvestyringsenheder som HP DreamColor LP2480zx-skærmen
og visse modeller af HP's mobile workstations. Den giver en hurtig og
nøjagtig kalibrering af skærmen, så man undgår drift eller kritiske farveeller hvidpunktsindstillinger. Enheden er især interessant for professionelle
brugere, der har brug for præcis farvenøjagtighed i forbindelse med
outputtet.
Produktnummer: KZ300AA

HP LCD-hættekit

HP LCD-hættekittet er designet til at blokere for genskin fra ovenlys. Hætten
giver bedre farver og kontrast i lokaler med ovenlys.

Produktnummer: KZ301AA

5 års HW-support
næste hverdag for store
skærme

En onsite hardware reparationsservice til dit HP-produkt som er nem at købe
og nem at bruge.

Produktnummer: UE370E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

