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

Most már DisplayPort és milliárdnyi szín támogatásával

Bemutatkozik a HP legújabb 76,2 cm-es (30”-es) képátlójú
Performance sorozatú monitora. 30 bites panelje és a DisplayPort
csatlakozás révén a ZR30w 4,1 millió képpontot és 1,07 milliárd színt
biztosít.

A nagyobb már jobb is
Első pillantásra a HP ZR30w hasonlít a korábbi
76,2 cm-es (30”-es) képátlójú Performance
sorozatú monitorokra, de új és továbbfejlesztett
funkciói révén ez a típus a csodálatot vált ki.
Először is, az új alumíniumburkolat legalább
25%-ban fogyasztói felhasználást követően
újrahasznosított gyantát tartalmaz az erőforrások
felelősségteljesebb felhasználása érdekében.
Másodszor, kis fogyasztású panelje révén
hatékonyabb a korábbi 76,2 cm-es (30”-es)
típusoknál. És végül, 85% hatásfokú tápegységgel
rendelkezik. Közelebbről szemügyre véve a HP
ZR30w monitort, észrevehető, hogy a HP hatalmas
lépéseket tett legnagyobb monitorának
továbbfejlesztése terén.
Kiváló látvány
Döntést, elforgatást és oszlopmagasság-állítást
biztosító, 6 irányban kényelmesen beállítható
állványa révén a HP ZR30w maximális kényelmet
és kiváló vizuális elhelyezést biztosít, így a
termelékenység egész nap fenntartható. A ZR30w
új, könnyen használható, rápattintható
kábelfedőjével a beépített kábelrendezés is
egyszerűbbé vált.

Eddig sosem látott, milliárdnyi színárnyalat.
A HP ZR30w kiváló vizuális
teljesítménytechnológiái révén hozzájárul a
maximális pontosság eléréséhez. A kijelző S-IPS
panelje ragyogó vizuális teljesítményt és
különlegesen széles betekintési szögeket biztosít.
A hatalmas, képpontonként 30 bites felbontás, az
1,07 milliárd megjeleníthető szín, a 16:10
képarányú, 2560 x 1600 felbontás és a 3000:1
dinamikus kontrasztarány révén megmutatkozik
mindaz, ami korábban hiányzott. A ZR30w
természetesen DisplayPort és DVI-D bemenetekkel,
beépített 4 portos USB-elosztóval és HP
gyorskioldóval is rendelkezik, az egyszerű,
kicsomagolás utáni telepítéshez.
Együtt jobb
A HP ZR30w egységhez hasonlóan, a HP Z
munkaállomások (külön vásárolhatók meg) is
modern ipari kialakítással és nagy hatékonyságú
tápegységekkel rendelkeznek. Ezen felül
mindegyik HP Performance kijelzővel is tesztelik
őket, így ezen eszközök kombinálása a
felhasználók és a környezetvédelem együttes
figyelembevételével készült munkaállomást
eredményez.
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SPECIFIKÁCIÓK
Paneltípus

Széles képarányú, aktív mátrixos TFT

Látható képterület

76,2 cm-es (30"-es) széles képernyő

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

370 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1

Válaszidő

7 ms

Natív felbontás

2560 x 1600

Bemeneti jel

DisplayPort; DVI-D

Bemeneti táp

Bemeneti táp: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Maximum 185 W; 130 W jellemző, készenlét<2 W

Méretek

talppal együtt:69,4 x 27,6 x 58,9 cm
talp nélkül:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Súly

13 kgtalppal együtt

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 foktól +35 fokig; Forgatás: -45 foktól +45 fokig

Környezeti

Működési hőmérséklet:5°C és 35°C között; Működési páratartalom:10–80%

Opciók (mindegyik külön
vásárolható meg)

Opcionális HP Quick Release gyorskioldó LCD monitorokhoz: könnyen használható, VESA-előírás szerinti rögzítés LCD monitorokhoz, amely lehetővé teszi az
LCD monitor egyszerű és biztonságos rögzítését különböző állványokra, keretekre, tartókarokra vagy fali konzolokra. Külön vásárolható meg, cikkszám
EM870AA. További tudnivalókat a termék rövid ismertetője tartalmaz. Opcionális HP USB grafikus adapter: lehetővé teszi legfeljebb hat kijelző egyidejű
csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidejűleg megnyitott alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel egy noteszgép vagy személyi
számítógép és egy második monitor köthető össze, míg több adapterrel számos kijelző csatlakoztatható egymáshoz. Külön vásárolható meg, cikkszám
NL571AA. További tudnivalókat a termék rövid ismertetője tartalmaz. Opcionális HP üzleti PC biztonságizár-készlet: a számítógép hátuljához 183 cm-es
acélkábel csatlakozik, amellyel a számítógép vagy a perifériás eszközök, például egerek, billentyűzetek, monitorok vagy USB-s biztonsági eszközök fizikailag
rögzíthetők, így megakadályozható jogosulatlan eltávolításuk. Külön vásárolható meg, cikkszám PV606AA. További tudnivalókat a termék rövid ismertetője
tartalmaz.

Tanúsítvány és megfelelőség

ISO 13406-2 VDT előírások által jóváhagyva, CISPR követelmények, VCCI jóváhagyások, MIC (koreai) követelmények, CSA, ausztrál (ACA) jóváhagyás,
„GS” jelölés, TÜV jóváhagyások, CE jelölés, FCC jóváhagyás, Microsoft® Windows® tanúsítvány (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows XP, Windows Vista® Premium és Windows 7).

Garancia

HP védelem: 3 éves alkatrészekre, 3 éves javításra és 3 éves helyszíni szervizre (3/3/3) vonatkozó, szabványos korlátozott garancia. A szolgáltatásra
bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban
és/vagy más országokban nyilvántartásba vett védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy.
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Tartozékok és szolgáltatások

HP DreamColor
speciális profilírozó
megoldás

A HP DreamColor Advanced Profiling Solution (APS) egy opcionális LCD
kijelző eszköz, amely a DreamColor színkezelést alkalmazó eszközökkel, pl.
a HP DreamColor LP2480zx képernyővel és a HP mobil
munkaállomás-sorozat egyes típusaival történő használathoz készült.
Lehetővé teszi a képernyő képernyőoldali beállításainak gyors és pontos
kalibrálását a kritikus fontosságú szín- vagy fehérpont-beállítások
elcsúszásának megakadályozása érdekében. Az eszköz elsősorban a
munkájukhoz pontos színhelyessége
Termékszám: KZ300AA

HP LCD-ellenző csomag

A HP LCD ellenzőkészlet a fentről érkező megvilágításból eredő csillogás
elleni védelemre szolgáló monitoropció. Az ellenző az erős mennyezeti
megvilágítással rendelkező helyiségekben járul hozzá a monitor szín- és
kontrasztteljesítményének javításához.

Termékszám: KZ301AA

5 éves következő
munkanapi nagy
monitor,
hardvertámogatás

Egyszerűen megvásárolható és használható helyszíni hardverjavítási
szolgáltatás a HP termékhez.

Termékszám: UE370E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

