Monitor LCD HP ZR30w S-IPS 76,2 cm (30")
Teraz monitor oferuje złącze DisplayPort i wyświetla
miliard kolorów

Najnowszy monitor HP z serii Performance o przekątnej 76,2 cm
(30"). 30-bitowy panel i złącze DisplayPort monitora ZR30w
umożliwiają uzyskanie 4,1 mln pikseli i 1,07 mld kolorów.

Większe stało się lepsze
Na pierwszy rzut oka HP ZR30w może wyglądać
tak samo, jak poprzedni model monitora z serii
Performance o przekątnej 76,2 cm (30”), jednak
urządzenie zostało wyposażone w nowe i
udoskonalone funkcje. Nowa aluminiowa
obudowa zawiera co najmniej 25% powtórnie
przetworzonej żywicy, co świadczy o
ekologiczności rozwiązania. Monitor jest
wyposażony w energooszczędny panel, który
zapewnia większą wydajność niż poprzednie
modele o przekątnej 76,2 cm (30”). Ponadto
urządzenie jest wyposażone w wydajny zasilacz
o sprawności 85%. Przyglądając się bliżej
monitorowi HP ZR30w, można zauważyć, że HP
zrobił wszystko, aby udoskonalić swój największy
monitor.

Zobacz kolory, których Ci brakuje
HP ZR30w umożliwia osiągnięcie maksymalnej
precyzji dzięki wyjątkowym technologiom
przetwarzania obrazu. Panel S-IPS monitora
zapewnia doskonały obraz i bardzo szeroki kąt
widzenia. Dzięki 30-bitowej głębi kolorów,
1,07 mld wyświetlanych kolorów, rozdzielczości
2560 x 1600, współczynnikowi kształtu 16:10 i
kontrastowi dynamicznemu 3000:1 można
zobaczyć wszystko to, czego brakowało w
przeszłości. Monitor ZR30w został także
wyposażony w wejścia DisplayPort i DVI-D,
zintegrowany 4-portowy koncentrator USB i
uchwyt HP Quick Release, aby zapewnić prosty i
szybki montaż.

Lepsza współpraca
Tak jak monitory HP ZR30w, stacje robocze HP Z
Wizje wielkości
(sprzedawane osobno) oferują atrakcyjną
HP ZR30w umożliwia wygodne oglądanie ekranu stylistykę i zasilacze o wysokiej sprawności.
dzięki regulowanej podstawie z 6 ustawieniami,
Ponadto komputery są testowane ze wszystkimi
która pozwala na przechył i obrót ekranu oraz
monitorami HP Performance. Dzięki temu po
dostosowanie wysokości — wszystko to zwiększa
połączeniu obu narzędzi użytkownik zyskuje
produktywność użytkownika. Zarządzanie kablami rozwiązanie, które zostało opracowane z myślą o
monitora ZR30w jest teraz łatwiejsze dzięki nowej potrzebach firmy i środowiska.
pokrywie na zatrzaski.
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DANE TECHNICZNE
Typ panelu

Panoramiczna aktywna matryca TFT

Widoczny obszar obrazu

ekran panoramiczny 76,2 cm (30'')

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

370 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1000:1

Poziom reakcji

7 ms

Rozdzielczość własna

2560x1600

Sygnał wejściowy

DisplayPort; DVI-D

Moc wyjściowa

Moc wejściowa: 100–240 V

Zużycie energii

Maks. 185 W; 130 W (typowo), oczekiwanie<2 W

Wymiary

z podstawą:69,4 x 27,6 x 58,9 cm
z podstawą:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Waga

13 kgz podstawą

Ergonomia

Pochylenie: od -5 do +35°; Obrót: od -45 do +45º

Ochrona środowiska

Temperatura pracy:5–35º C; Wilgotność podczas pracy:10–80%

Opcjonalnie (sprzedawane osobno)

Opcjonalny uchwyt mocujący HP LCD Monitor Quick Release: Łatwe w użyciu, zgodne ze standardem VESA rozwiązanie do mocowania monitorów LCD,
które umożliwia szybkie i bezpieczne zamocowanie monitora na różnych stojakach, wspornikach, wysięgnikach lub na ścianie. Do kupienia oddzielnie,
numer katalogowy EM870AA. Więcej informacji zawierają skrócone dane techniczne produktu. Opcjonalna karta graficzna HP USB: umożliwia podłączenie
maks. 6 monitorów oraz zwiększenie produktywności i wielozadaniowości dzięki obsłudze wielu aplikacji jednocześnie. Za pomocą jednej karty można
połączyć notebook lub komputer biurkowy z drugim monitorem, a stosując kilka kart, można połączyć kilka monitorów. Do kupienia oddzielnie, numer
katalogowy NL571AA. Więcej informacji zawierają skrócone dane techniczne produktu. Opcjonalny zestaw blokad HP Business PC Security Lock Kit: ten
mocowany do tylnej części komputera i wyposażony w stalową linkę zestaw może być wykorzystany do zabezpieczenia komputera lub urządzeń
peryferyjnych — takich jak mysz, klawiatury, monitory lub zabezpieczenia USB — przed nieuprawnionym usunięciem poprzez fizyczne połączenie systemu z
punktem zakotwiczenia. Do kupienia oddzielnie, numer katalogowy PV606AA. Więcej informacji zawierają skrócone dane techniczne produktu.

Certyfikaty i zgodność z przepisami

Zgodność z wytycznymi ISO 13406-2 VDT, zgodność z wymogami CISPR, zgodność z normą VCCI, zgodność z wymogami MIC (Korea), CSA, zgodność z
australijską normą ACA, certyfikat GS Mark, zgodność z normą TUV, znak CE, zgodność z normą FCC, certyfikat Microsoft® Windows® (Microsoft®
Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista® Premium, and Windows 7).

Gwarancja

Standardowa ograniczona gwarancja — 3 lata na części, 3 lata na robociznę i 3 lata na naprawy w miejscu instalacji (3/3/3) z serwisem HP. Obowiązują
pewne ograniczenia i wyłączenia.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym
lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu Stanów Zjednoczonych.
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Akcesoria i usługi

Rozwiązanie HP
DreamColor Advanced
Profiling Solution

Opcjonalny wyświetlacz LCD HP DreamColor Advanced Profiling Solution
(APS) współpracuje z urządzeniami, w których kolory są zarządzane za
pomocą technologii DreamColor, takimi jak wyświetlacz HP DreamColor
LP2480zx i wybrane modele mobilnych stacji roboczych HP. Umożliwia
szybką i precyzyjną kalibrację ustawień ekranu oraz zapobiega
odchyleniom ważnych ustawień kolorów lub punktu bieli monitora.
Urządzenie jest szczególnie interesujące dla profesjonalnych użytkowników,
którzy wymagają w swojej p
Numer produktu: KZ300AA

Zestaw osłony do
monitora HP LCD

Zestaw osłony monitora HP LCD to opcjonalne rozwiązanie, które ma na
celu blokowanie refleksów pochodzących od oświetlenia pomieszczenia.
Osłona zapewnia uzyskanie wyraźniejszych kolorów i kontrastu na
monitorze, który znajduje się w pomieszczeniu z jasnym światłem górnym.

Numer produktu: KZ301AA

Wymiana dużych
monitorów w
następnym dniu
roboczym, pomoc
techniczna do sprzętu,
5 lat

Dla produktu HP obowiązuje oferta łatwej w zakupie i łatwej w użyciu
usługi naprawy sprzętu w miejscu instalacji.

Numer produktu: UE370E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

