HP ZR30w 76,2-cm (30-inch) S-IPS
LCD-monitor
Nu met DisplayPort en een miljard kleuren

Introductie van de nieuwste 76,2-cm (30-inch) diagonale Performance
serie monitor van HP. Met een 30-bits scherm en
DisplayPort-aansluiting biedt de ZR30w 4,1 milljoen pixels en 1,07
miljard kleuren.

Groter is nu nog beter
Het eerste gezicht ziet de HP ZR30w er misschien
uit zoals de vorige 76,2-cm (30-inch) Performance
serie monitor, maar door zijn nieuwe en
verbeterde kenmerken zal hij iedereen versteld
doen staan. Ten eerste heeft hij een nieuwe met
aluminium omrande behuizing die minimaal 25%
door consumenten gerecycled kunsthars bevat
voor een verantwoord gebruik van grondstoffen.
Daarnaast heeft hij een energiezuinig scherm
waardoor hij efficiënter is dan voorgaande
76,2-cm (30-inch) modellen. En tenslotte heeft hij
een 85% efficiënte voeding. Als u de HP ZR30w
nader bekijkt, merkt u dat HP er alles aan gedaan
heeft om haar grootste monitor beter te maken.

Zie de miljard kleuren die u miste
De HP ZR30w zorgt voor een maximaal
accuratesse met uitstekende
schermprestatietechnologie. Het S-IPS- scherm van
de monitor levert uitzonderlijke grafische prestaties
en heeft zeer brede inkijkhoeken. En met een
fantastische 30-bits per pixel kleurresolutie, 1,07
miljard zichtbare kleuren, een resolutie van 2560
x 1600 met een 16:10 aspectratio en een
3000:1 dynamische contrastratio, ziet u duidelijk
wat u tot nu toe heeft gemist. Natuurlijk bevat de
ZR30w ook DisplayPort en DVI-D ingangen, een
ingebouwde 4-poorts USB hub en een HP Quick
Release zodat hij direct uit de doos gemakkelijk te
installeren is.

Geniet van een grootse weergave
De HP ZR30w biedt een optimaal comfort en de
beste kijkpositie met een 6-voudig verstelbare voet
die kantelt, roteert, draait en een in hoogte
verstelbare kolom heeft, zodat u de gehele dag
comfortabel en productief kunt werken. Bovendien
is het geïntegreerde kabelbeheer gemakkelijker in
de ZR30w geworden dankzij de nieuwe
opklikbare kabelafdekplaat.

Samen is beter
Net zoals de HP ZR30w hebben HP Z
workstations (die apart worden verkocht) een
bijpassend industrieel ontwerp en uiterst efficiënte
voedingen. Zij zijn getest met alle HP Performance
monitoren en als u deze apparaten combineert
beschikt u over een workstationoplossing die
ontworpen is met het oog op uw behoeften en het
milieu.
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SPECIFICATIES
Type paneel

Breedbeeld actieve-matrix TFT

Zichtbaar beeldgebied

76,2-cm (30-inch) breedbeeld

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

370 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1

Responssnelheid

7 ms

Standaardresolutie

2560 x 1600

Invoersignaal

DisplayPort; DVI-D

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Maximaal 185 Watt; 130 W gemiddeld, standby< 2 W

Afmetingen

met voet:69,4 x 27,6 x 58,9 cm
zonder voet:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Gewicht

13 kgmet voet

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5° tot +35°; Draaien: -45 tot +45 °C

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf:5 tot 35 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:10 tot 80 %

Opties (worden apart verkocht)

Optionele HP Quick Release voor LCD-monitor: Handige VESA-compatibele, montageoplossing waarmee de LCD-monitor snel en veilig op verschillende
voeten, beugels, armen en wandsteunen kan worden gemonteerd. Wordt apart verkocht, bestelnummer EM870AA. Meer informatie is beschikbaar in de
Quick Specs van het product. Optionele HP USB grafische adapter: maakt het mogelijk tot zes schermen tegelijk aan te sluiten om de productiviteit te
verhogen en te multi-tasken met verschillende geopende applicaties. Gebruik één adapter als aansluiting tussen een notebook of desktop pc en een tweede
monitor of meerdere adapters om diverse schermen op elkaar aan te sluiten. Wordt apart verkocht, bestelnummer NL571AA. Meer informatie is beschikbaar
in de Quick Specs van het product. Optionele HP Business pc veiligheidsslotkit: wordt aan de achterzijde van de pc bevestigd met een stalen kabel (1,8 m)
waarmee een pc of randapparatuur zoals muizen, toetsenborden, monitoren of USB beveiligingsapparaten kan worden beschermd tegen ongeautoriseerde
verwijdering door het systeem fysiek vast te zetten aan een ankerpunt. Wordt apart verkocht, bestelnummer PV606AA. Meer informatie is beschikbaar in de
Quick Specs van het product.

Certificering en compatibiliteit

ISO 13406-2 VDT-goedkeuring, CISPR-vereisten, VCCI-goedkeuring, MIC (Korea) vereisten, CSA, Australië ACA-goedkeuring, "GS" merk, TÜV-goedkeuring,
CE-merk, FCC-goedkeuring, Microsoft® Windows®-certificering (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows
Vista® Premium en Windows 7).

Garantie

Ondersteund door HP met een 3 jaar onderdelen, 3 jaar arbeid en 3 jaar on-site service (3/3/3) standaardgarantie. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen
zijn van toepassing.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors
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Accessoires en services

HP DreamColor
Advanced Profiling
Solution

De HP DreamColor Advanced Profiling Solution (APS) is een optioneel
LCD-schermapparaat dat speciaal ontworpen is voor gebruik met apparaten
met DreamColor kleurbeheer zoals het HP DreamColor LP2480zx scherm en
geselecteerde modellen uit de HP mobiele workstationserie. Het biedt een
snelle, accurate kalibratie van de scherminstellingen om afwijkingen in
kritische kleur- of whitepoint-instellingen te voorkomen. Het apparaat is met
name interessant voor professionele gebruikers die een hoge kleurac
Bestelnr.: KZ300AA

HP LCD kapkit

De HP LCD-kap is een monitoroptie die lichtreflectie van bovenaf afschermt.
De kap verbetert de kleurweergave en het contrast van de monitor in een
helder verlichte ruimte met licht van bovenaf.

Bestelnr.: KZ301AA

5 jaar, volgende
werkdag voor grote
monitor, HW support

Een gemakkelijk aan te schaffen en te gebruiken onsite
hardwarereparatieservice voor uw HP product.

Bestelnr.: UE370E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

