HP ZR30w S-IPS LCD-näyttö, 76,2 cm (30")
Nyt mukana DisplayPort ja miljardin värin tuki

Esittelemme uusimman 76,2 cm:n (30”) Performance-sarjan näytön
HP:ltä. 30-bitin paneelin ja DisplayPort-liitettävyyden ansiosta ZR30w
tarjoaa 4,1 miljoonaa pikseliä ja 1,07 miljardia väriä.

Isommasta tuli parempi
Ensi silmäyksellä HP ZR30w saattaa muistuttaa
76,2 cm:n (30”) Performance-sarjan näyttöä,
mutta sen uudet ja parannetut ominaisuudet
tekevät siitä tämän sukupolven in-näytön.
Ensinäkin sen uusi, alumiinipeitteinen runko
käyttää vähintään 25 %:sti kierrätettyä hartsia,
jonka ansiosta ympäristöresurssit hyödynnetään
tehokkaammin. Lisäksi siinä on vähäisen virran
paneeli, mikä tekee siitä tehokkaamman kuin
aikaisemmat 76,2 cm:n (30”) mallit. Ja kaiken
kruunaa sen 85%:sen tehokas virtalähde. HP
ZR30w:n lähempi tarkastelu osoittaa, että HP on
ryhtynyt äärimmäisiin toimenpiteisiin
parantaakseen suurinta näyttöään.
Nauti mahtavista tulevaisuuden kuvista
HP ZR30w tarjoaa parhaan mahdollisen
käyttömukavuuden ja parhaan katseluasennon
6-asentoisella säädettävällä jalustalla, joka
mahdollistaa kallistuksen, kierron ja korkeuden
säätämisen sarakkeessa, auttaen näin lisäämään
tuottavuutta halki päivän. ZR30w:n avulla myös
sisäistä johtojen hallintaa on yksinkertaistettu
uudella päälle napsautettavalla johtojen suojalla.
Näe kaikki miljardi väriä, joita vaille olet jäänyt
HP ZR30w auttaa parhaimman mahdollisen
tarkkuuden saavuttamisessa ainutlaatuisilla
visuaalisen suorituskyvyn teknologioilla. Näytön
S-IPS paneeli tarjoaa mahtavan visuaalisen
suorituksen ja äärimmäisen laajat kuvakulmat.
Huikea väriresoluutio (30-bittiä pikseliä kohden),
1,07 miljardia väriä, 2560 x 1600 -resoluutio
16:10 sivusuhteessa ja 3000:1 dynaaminen
kontrastisuhde saa sinut huomaamaan, mistä olet

viime aikoina jäänyt paitsi. ZR30w:ssa on tietysti
lisäksi DisplayPort ja DVI-D input-liitännät,
integroitu 4-porttinen USB-hubi ja HP Quick
Release yksinkertaista asennusta varten.
Paremmin yhdessä
Aivan kuten HP ZR30w:ssa, HP Z -työasemissa
(myydään erikseen) on myös täydentävä
teollisuusdesign ja huipputehokkaat virtalähteet.
Lisäksi ne on testattu kaikkien HP Performance
-näyttöjen kanssa, joten yhdistäessäsi nämä
työkalut saat kokea työasemaratkaisun, joka on
suunniteltu sekä sinua että ympäristöä ajatellen.
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TEKNISET TIEDOT
Paneelityyppi

Laajakuvainen TFT-aktiivimatriisinäyttö

Näyttöala

laajakuva 76,2 cm (30")

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

370 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1

Vasteaika

7 ms

Alkuperäinen tarkkuus

2 560 x 1 600

Sisääntulosignaali

DisplayPort; DVI-D

Virransyöttö

Virransyöttö: 100–240 V AC

Virrankulutus

Enintään 185 W; 130 W tyypillisesti, valmiustila<2 W

Mitat

jalustan kanssa:69,4 x 27,6 x 58,9 cm
ilman jalustaa:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Paino

13 kgjalustan kanssa

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5° – + 35 °; Kierto: -45º – + 45º

Ympäristö

Käyttölämpötila:5–35 °C; Käyttökosteus:10–80 %

Vaihtoehdot, myydään erikseen

Valinnainen HP-näyttöjen Quick Release -toiminto: helppokäyttöinen, VESA-yhteensopiva näyttöjen kiinnitysratkaisu. Mahdollistaa litteän näytön kiinnittämisen
nopeasti ja tukevasti erilaisiin jalustoihin, kehikoihin, varsiin tai seinään. Myydään erikseen, osanumero EM870AA. Lisätietoja on tuotteen
QuickSpecs-tiedoissa. Valinnainen HP:n USB-näyttösovitin: Mahdollistaa jopa kuuden näytön yhdistämisen samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja
helpottaa useiden sovellusten samanaikaista käyttöä. Yhdellä sovittimella voi yhdistää kannettavan tietokoneen tai pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla
sovittimella voi yhdistää monta näyttöä toisiinsa. Myydään erikseen, osanumero NL571AA. Lisätietoja on tuotteen QuickSpecs-tiedoissa. Lisävarusteena HP
Business PC Security -turvalukkosarja: Kiinnitetään tietokoneen takaosaan kaksimetrisellä teräsvaijerilla. Lukon ja vaijerin avulla voidaan suojata tietokoneen
lisäksi oheislaitteet, esimerkiksi hiiret, näppäimistöt, näytöt ja USB-suojalaitteet, kun koko järjestelmä on kiinnitettynä fyysisesti ankkurointipisteeseen. Myydään
erikseen, osanumero PV606AA. Lisätietoja on tuotteen QuickSpecs-tiedoissa.

Varmenteet ja yhteensopivuus

ISO 13406-2 VDT -ohjeen mukainen, CISPR-vaatimukset, VCCI-hyväksynnät, MIC-vaatimukset (Korea), CSA, ACA-hyväksyntä (Australia), GS-merkintä,
TUV-hyväksynnät, CE-merkintä, FCC-hyväksyntä, Microsoft® Windows® -sertifioitu (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows
XP, Windows Vista® Premium ja Windows 7).

Takuu

HP:n suojaama, mukaan lukien 3 vuoden vakiotakuu osille, 3 vuotta työlle ja 3 vuotta työlle asiakkaan tiloissa (3/3/3). Tietyt rajoitukset ja poissulkemiset ovat
voimassa.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/monitors
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Lisävarusteet ja palvelut

HP DreamColor –
kehittynyt
profilointiratkaisu

HP DreamColor Advanced Profiling Solution (APS) -ratkaisu on valinnainen
LCD-näyttölaite, joka on kehitetty toimimaan DreamColor-värihallintaa
käyttävien laitteiden kanssa, kuten HP DreamColor LP2480zx -näyttö ja tietyt
HP-mobiilityöasemasarjan mallit. Sen avulla näytön suoraan edessä olevat
asetukset voi kalibroida nopeasti ja tarkasti, mikä estää tärkeän värin tai
valkopisteasetuksen liukumisen. Laite sopii erityisesti ammattimaisille
käyttäjille, jotka tarvitsevat työssään korkeaa väritarkkuu
Tuotenumero: KZ300AA

HP LCD -kansisarja

HP LCD -kansisarja on näyttövaruste, joka estää yläpuolelta tulevan
valaistuksen heijastukset. Kannen ansiosta näytön väri- ja
kontrastisuorituskyky paranee tiloissa, joissa on kirkkaat kattovalot.

Tuotenumero: KZ301AA

5 vuoden vaihto
seuraavana
arkipäivänä, suuri
näyttö, HW-tuki

HP-laitteesi vaihtopalvelu on helppo hankkia ja sitä on helppoa käyttää.

Tuotenumero: UE370E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

