HP ZR30w 76,2 cm (30") S-IPS LCD-skjerm
Nå med DisplayPort og støtte for milliarder av farger

Den nyeste 76,2 cm (30”) diagonalt skjermen i Performance-serien fra
HP. Med et 30-bits panel og DisplayPort-tilkobling gir ZR30w 4,1
millioner piksler og 1,07 milliarder farger.

Større ble akkurat bedre
Ved første blikk kan HP ZR30w se ut som forrige
76,2 cm (30”) diagonalt Performance-skjerm, men
de nye og forbedrede funksjonene gjør denne
modellen til en generasjonssuksesskjerm. For det
første har den et nytt chassis med detaljer i
aluminium som bruker minst 25 % resirkulert
harpiks for en mer ansvarlig ressursutnyttelse. For
det andre har den et lavstrømspanel som gjør den
mer effektiv enn tidligere 76,2 cm (30”) modeller.
Og til slutt, den leveres med en 85 % effektiv
strømforsyning. Når du ser nærmere på HP
ZR30w, vil du oppdage at HP har gjort ekstreme
tiltak for å gjøre den største skjermen bedre.
Se store visjoner
HP ZR30w gir maksimal komfort og best visuell
posisjon med en sokkel som kan justeres seks veier
og som gir vipp, sving og høydejustering slik at du
kan øke produktiviteten gjennom hele dagen. Med
ZR30w er integrert kabelføring forenklet med det
nye brukervennlige dekselet som klikkes på plass.
Se de milliarder av fargene du har savnet
HP ZR30w bidrar til å oppnå maksimal
nøyaktighet med fremragende visuelle
ytelsesteknikker. Denne skjermens S-IPS-panel
sørger for brilliant visuell ytelse og ekstremt brede
visningsvinkler. Og med fargeoppløsning på hele
30 bits per piksel, 1,07 milliarder visbare farger,
oppløsning på 2560 x 1600 i et
16:10-sideforhold og dynamisk kontrastforhold på
3000:1, vil du se helt tydelig hva du savnet
tidligere. ZR30w har selvfølgelig også DisplayPortog DVI-D-innganger, en integrert 4-porters

USB-hub og en HP Quick Release for enkelt
oppsett rett fra esken.
Bedre sammen
I likhet med HP ZR30w har HP Z Workstations
(selges separat) også industridesign og
høyeffektive strømforsyninger. De er også testet
sammen med alle HP Performance-skjermer, så når
du kombinerer disse verktøyene får du en
arbeidsstasjonsløsning som er laget med tanke på
både deg og miljøet.

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

SPESIFIKASJONER
Paneltype

Bred, aktiv matrise TFT-skjerm

Visningsområde

76,2 cm (30") widescreen

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

370 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1

Responshastighet

7 ms

Innebygd oppløsning

2560 x 1600

Inngangssignal

DisplayPort; DVI-D

Inngangsstrøm

Inngangsstrøm: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

185 watt maksimalt; 130 W typisk, ventemodus< 2 W

Mål

med fot:69,4 x 27,6 x 58,9 cm
uten fot:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Vekt

13 kgmed fot

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5° til + 35°; Sving: -45º til + 45º

Miljømessig

Temperatur ved drift:5 til 35 °C; Fuktighet ved drift:10 til 80 %

Tillegg (alle selges separat)

HP LCD Monitor Quick Release (tilleggsutstyr): En brukervennlig og VESA-samsvarende monteringsløsning for LCD-skjermer som raskt og enkelt lar deg feste en
LCD-skjerm til en rekke ulike stativer, braketter, armer eller veggfester. Selges separat, delenummer EM870AA. Du finner mer informasjon i spesifikasjonene til
produktet. HP USB-grafikkadapter (tilleggsutstyr): Muliggjør tilkobling av opptil seks skjermer samtidig slik at du kan øke produktiviteten og utføre flere
oppgaver i flere åpne programmer. Bruk én adapter til å lage bro mellom en bærbar eller stasjonær PC og en skjerm nummer to, eller bruk flere adaptere til å
koble flere skjermer til hverandre. Selges separat, delenummer NL571AA. Du finner mer informasjon i spesifikasjonene til produktet. Sikkerhetslåsesett til HP
kontor-PC (tilleggsutstyr): Festes til baksiden av PC-en med en seks fot lang stålkabel som kan brukes til å sikre en PC eller periferutstyr som mus, tastaturer,
skjermer eller USB-sikkerhetsenheter, og beskytte mot uautorisert fjerning ved å feste systemet fysisk til et festepunkt. Selges separat, delenummer PV606AA. Du
finner mer informasjon i spesifikasjonene til produktet.

Sertifisering og overholdelse av lover ISO 13406-2 VDT Guidelines-godkjenning, CISPR-krav, VCCI-godkjenninger, MIC-krav (Korea), CSA, australsk ACA-godkjenning, "GS"-merke,
og forskrifter
TUV-godkjenninger, CE-merket, FCC-godkjenning, Microsoft® Windows®-sertifisering (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft
Windows XP, Windows Vista® Premium og Windows 7).

Garanti

Beskyttet av HP, inkludert en 3/3/3 begrenset standardgaranti (3 år deler, 3 år arbeid og 3 år service på stedet). Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Microsoft og Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA.
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Tilbehør og tjenester

HP DreamColor
Advanced Profiling
Solution

HP DreamColor Advanced Profiling Solution (APS) er en valgfri LCD-skjerm
laget for å fungere sammen med DreamColor fargestyrte enheter som HP
DreamColor LP2480zx-skjermen og utvalgte modeller i HPs serie med mobile
arbeidsstasjoner. Den gir mulighet til rask og nøyaktig kalibrering av
skjermens innstillinger for å hindre drift av innstillinger for viktige farger eller
hvitpunkter. Enheten er spesielt interessant for profesjonelle brukere som
krever presis fargenøyaktighet i arbeidet de leverer.
Produktnummer: KZ300AA

HP LCD-hettesett

HP LCD-dekselsettet er et skjermalternativ som er laget for å hindre gjenskinn
fra belysning over skjermen. Dekslet forbedrer fargen og kontrasten på
skjermen i et rom med sterk belysning.

Produktnummer: KZ301AA

5 år maskinvarestøtte,
neste virkedag for stor
skjerm

Tilbyr en lett tilgjengelig, brukervennlig maskinvarereparasjonstjeneste på
stedet for HP-produktet.

Produktnummer: UE370E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

