Οθόνη S-IPS LCD ZR30w 76,2 cm (30") της
ΗΡ
Τώρα με σύνδεση DisplayPort και υποστήριξη
δισεκατομμυρίων χρωμάτων

Παρουσίαση της πιο πρόσφατης οθόνης με διαγώνιο 76,2 cm (30”)
της σειράς Performance της HP. Χάρη στην οθόνη 30 bit και τη
συνδεσιμότητα DisplayPort, η οθόνη ZR30w παρέχει 4,1 εκατομμύρια
pixel και 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα.

Η μεγαλύτερη οθόνη έγινε και καλύτερη
Με την πρώτη ματιά, μπορεί να νομίζει κανείς ότι η
οθόνη HP ZR30w είναι ίδια με την προηγούμενη
οθόνη με διαγώνιο 76,2 cm (30") της σειράς
Performance, αλλά τα νέα και βελτιωμένα
χαρακτηριστικά που διαθέτει την καθιστούν
πραγματικά πρωτοποριακό μοντέλο. Κατ' αρχήν,
διαθέτει νέο πλαίσιο αλουμινίου στο οποίο έχει
χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένη
ρητίνη από χρησιμοποιημένα προϊόντα για πιο
υπεύθυνη αξιοποίηση των πόρων. Έπειτα, η οθόνη
έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, με αποτέλεσμα
να είναι αποδοτικότερη ενεργειακά σε σύγκριση με
τα προηγούμενα μοντέλα 76,2 cm (30"). Τέλος,
διαθέτει τροφοδοτικό που εξοικονομεί ενέργεια σε
ποσοστό 85%. Αν παρατηρήσετε καλύτερα την
οθόνη HP ZR30w, θα διαπιστώσετε ότι η ΗΡ έχει
προχωρήσει σε υπερβάσεις προκειμένου να
βελτιώσει τη μεγαλύτερη οθόνη της.
Απολαύστε μεγαλειώδεις εικόνες
Χάρη στη ρυθμιζόμενη βάση 6 θέσεων που παρέχει
δυνατότητα προσαρμογής της κλίσης, της
περιστροφής και του ύψους της στήλης, η οθόνη
HP ZR30w παρέχει μέγιστη άνεση και άριστη
θέαση, συμβάλλοντας έτσι και στη βελτίωση της
παραγωγικότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Επίσης, στην οθόνη ZR30w, η ενσωματωμένη
δυνατότητα διαχείρισης καλωδίων έχει απλοποιηθεί
με το νέο, εύχρηστο κάλυμμα καλωδίων που
κουμπώνει.

Δείτε τα δισεκατομμύρια χρώματα που χάνατε
Η οθόνη HP ZR30w συμβάλλει στην επίτευξη
μέγιστης ακρίβειας με τη βοήθεια τεχνολογιών
εξαιρετικής οπτικής απόδοσης. Αυτή η οθόνη S-IPS
προσφέρει μοναδική οπτική απόδοση και
εξαιρετικά ευρείες γωνίες θέασης. Επίσης, χάρη
στην εντυπωσιακή ανάλυση 30 bit ανά pixel, τα
1,07 δισεκατομμύρια χρώματα, την ανάλυση 2560
x 1600 σε αναλογία διαστάσεων 16:10 και τη
δυναμική αναλογία αντίθεσης 3000:1, θα
μπορέσετε να δείτε καθαρά όλα όσα χάνατε στο
παρελθόν. Φυσικά, η οθόνη ZR30w διαθέτει
επίσης εισόδους DisplayPort και DVI-D,
ενσωματωμένο διανομέα USB 4 θυρών και
εξάρτημα HP Quick Release για απλή εγκατάσταση.
Συνδυασμός για καλύτερα αποτελέσματα
Όπως και η οθόνη HP ZR30w, οι σταθμοί
εργασίας HP Z (πωλούνται ξεχωριστά) διαθέτουν
ανάλογη σχεδίαση και ιδιαίτερα ενεργειακά
αποδοτικά τροφοδοτικά. Επίσης, ελέγχονται με
όλες τις οθόνες της σειράς HP Performance, έτσι
ώστε όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία αυτά μαζί να
έχετε μια λύση σταθμού εργασίας που έχει
σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις δικές σας
ανάγκες όσο και το περιβάλλον.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τύπος οθόνης

Active matrix TFT ευρείας προβολής

Ορατή περιοχή

Eυρεία οθόνη 76,2 cm (30")

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

370 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1000:1

Ταχύτητα απόκρισης

7 ms

Εγγενής ανάλυση

2560 x 1600

Σήμα εισόδου

DisplayPort, DVI-D

Ισχύς εισόδου

Ισχύς εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

185 W μέγιστη, 130 W τυπική, αναμονή<2 W

Διαστάσεις

με βάση:69,4 x 27,6 x 58,9 cm
χωρίς βάση:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Βάρος

13 kgμε βάση

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +35 μοίρες, Περιστροφή: -45 έως + 45 μοίρες

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία λειτουργίας:5 έως 35° C; Υγρασία λειτουργίας:10 έως 80%

Επιλογές (διατίθενται ξεχωριστά)

Προαιρετικό εξάρτημα Quick Release για οθόνες LCD της HP: Μια εύχρηστη λύση στερέωσης για οθόνες LCD, συμβατή με τις προδιαγραφές VESA, που σας
επιτρέπει τη γρήγορη και ασφαλή προσάρτηση μιας οθόνης LCD σε διάφορες βάσεις, άγκιστρα, βραχίονες ή στηρίγματα τοίχου. Πωλείται ξεχωριστά, αριθμός
προϊόντος EM870AA. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο προδιαγραφών του προϊόντος. Προαιρετικός προσαρμογέας γραφικών HP USB:
επιτρέπει ταυτόχρονη σύνδεση έως έξι οθονών, ώστε να ενισχύετε την παραγωγικότητα και να διεκπεραιώνετε ταυτόχρονα πολλές εργασίες σε πολλές ανοιχτές
εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για να συνδυάσετε ένα φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή και μια δεύτερη οθόνη ή χρησιμοποιήστε πολλούς
προσαρμογείς για να συνδέσετε διάφορες οθόνες μεταξύ τους. Πωλείται ξεχωριστά, αριθμός προϊόντος NL571AA. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στο φυλλάδιο προδιαγραφών του προϊόντος. Προαιρετικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικού υπολογιστή HP: συνδέεται στην πίσω πλευρά του
υπολογιστή με ένα ατσάλινο καλώδιο 1,8 μέτρων, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ασφαλίσετε έναν υπολογιστή ή περιφερειακές συσκευές, όπως
ποντίκια, πληκτρολόγια, οθόνες ή συσκευές ασφαλείας USB, ώστε να τα προστατεύσετε από μη εξουσιοδοτημένη μετακίνηση, συνδέοντας το σύστημα σε ένα
σημείο πρόσδεσης. Πωλείται ξεχωριστά, αριθμός προϊόντος PV606AA. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο προδιαγραφών του προϊόντος.

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Έγκριση οδηγιών ISO 13406-2 VDT, απαιτήσεις CISPR, εγκρίσεις VCCI, απαιτήσεις MIC (Κορέα), CSA, έγκριση ACA Αυστραλίας, σήμανση "GS", εγκρίσεις
TUV, σήμανση CE, έγκριση FCC, πιστοποίηση Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP,
Windows Vista® Premium και Windows 7).

Εγγύηση

Προστατεύεται από την HP, συμπεριλαμβανομένης της τυπικής περιορισμένης εγγύησης 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση (3/3/3).
Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/monitors
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

HP DreamColor
Advanced Profiling
Solution

Το HP DreamColor Advanced Profiling Solution (APS) είναι μια προαιρετική
οθόνη LCD που έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζεται με συσκευές διαχείρισης
χρώματος DreamColor, όπως η οθόνη HP DreamColor LP2480zx και
επιλεγμένα μοντέλα της σειράς φορητών σταθμών εργασίας HP. Επιτρέπει
γρήγορη βαθμονόμηση ακριβείας των ρυθμίσεων της οθόνης προκειμένου
να αποτρέπεται τυχόν αλλοίωση των κρίσιμων ρυθμίσεων χρώματος ή λευκού
σημείου. Η συσκευή απευθύνεται ιδιαίτερα σε επαγγελματίες χρήστες που
χρειάζονται μεγά
Αριθμός προϊόντος: KZ300AA

Κιτ HP LCD-Hood

Το κιτ καλύπτρας LCD HP είναι μια επιλογή οθόνης που είναι σχεδιασμένη για
να εμποδίζει τις αντανακλάσεις από το φωτισμό οροφής. Η καλύπτρα
βελτιώνει τα χρώματα και την αντίθεση της οθόνης σε αίθουσες με έντονο
φωτισμό οροφής.

Αριθμός προϊόντος: KZ301AA

Υποστήριξη υλικού
μεγάλης οθόνης την
επόμενη εργάσιμη
ημέρα για 5 έτη

Προσφέρει υπηρεσία επιτόπου επισκευής υλικού για το προϊόν HP που
διαθέτετε, την οποία μπορείτε να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε εύκολα.

Αριθμός προϊόντος: UE370E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

