Monitor LCD S-IPS HP ZR30w de 76,2 cm (30
pol.)
Agora com suporte para DisplayPort e mil milhões de
cores

Apresentação do mais recente monitor da série Performance diagonal
de 76,2 cm (30 pol.) da HP. Com um painel de 30 bits e conectividade
DisplayPort, o ZR30w fornece 4,1 milhões de píxeis e 1,07 mil
milhões de cores.

O maior tornou-se melhor
À primeira vista, o HP ZR30w poderá parecer-se
com o monitor da série Performance diagonal de
76,2 cm (30 pol.) anterior, mas as suas
características novas e melhoradas fazem deste
modelo um monitor da geração "uau". Em
primeiro lugar, este possui uma nova caixa com
revestimento de alumínio que utiliza um mínimo de
25% de resina reciclada pós-consumidor para
uma utilização de recursos mais responsável. Para
além disso, este aloja um painel de menor
potência, tornando-o mais eficiente do que os
modelos anteriores de 76,2 cm (30 pol.). E,
finalmente, está equipado com uma fonte de
alimentação 85% eficiente. Assim que olhar mais
de perto para o HP ZR30w, irá ver que a HP
tomou medidas extremas para tornar o seu maior
monitor ainda melhor.
Desfrute de visões de grandeza
O HP ZR30w proporciona máximo conforto e o
melhor posicionamento visual com um suporte
ajustável de 6 posições que proporciona
capacidade de adaptação a inclinação, rotação
e altura na coluna, ajudando-o a melhorar a
produtividade ao longo do dia. Com o ZR30w, a
gestão de cabos integrada também foi
simplificada com a nova tampa de cabos de
colocação rápida e de fácil utilização.

Veja os mil milhões de cores que tem perdido
O HP ZR30w ajuda a alcançar máxima precisão
com tecnologias de desempenho visual excelente.
O painel S-IPS do visor fornece desempenho
visual brilhante e ângulos de visualização
extremamente amplos. E com uma grande
resolução de cores de 30 bits por pixel, 1,07 mil
milhões de cores de ecrã, uma resolução de 2560
x 1600 numa proporção de 16:10 e uma relação
de contraste dinâmico de 3000:1, irá claramente
ver o que tem perdido no passado. O ZR30w
também inclui, claro, entradas DisplayPort e
DVI-D, um hub USB de 4 portas integrado e um
HP Quick Release para uma instalação simples e
imediata.
Melhor conjunto
Tal como o HP ZR30w, as Estações de Trabalho
HP da linha Z (vendidas em separado) também
incluem um design industrial complementar e
fontes de alimentação de eficiência elevada. Estas
foram também testadas com todos os visores HP
Performance para que, ao colocar estas
ferramentas em funcionamento em conjunto,
experimente uma solução de estação de trabalho
que foi concebida tendo em conta o utilizador e o
ambiente.

Monitor LCD S-IPS HP ZR30w de 76,2 cm
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ESPECIFICAÇÕES
Tipo de painel

Matriz de TFT panorâmica activa

Área de imagem visualizável

Ecrã panorâmico de 76,2 cm (30 pol.)

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

370 cd/m²

Relação de contraste

1000:1

Taxa de resposta

7 ms

Resolução nativa

2560 x 1600

Sinal de entrada

DisplayPort; DVI-D

Potência de entrada

Potência de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

185 Watts no máximo; 130 Watts normal, em espera<2 W

Dimensões

com base:69,4 x 27,6 x 58,9 cm
sem base:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Peso

13 kgcom base

Funcionalidades ergonómicas

Inclinação: -5° a + 35°; Rotação: -45º a + 45º

Ambientais

Temperatura de funcionamento:5 a 35° C; Humidade de funcionamento:10 a 80%

Opções (cada uma vendida
separadamente)

Quick Release opcional para Monitor LCD HP: Solução de montagem de monitor LCD fácil de utilizar, em conformidade com VESA, que permite montar
segura e rapidamente um monitor LCD numa variedade de bases, suportes, braços ou suportes em parede. Vendido em separado, número da peça
EM870AA. Para obter mais informações, consulte o QuickSpecs do produto. Adaptador Gráfico USB HP opcional: permite a ligação de até seis monitores
em simultâneo para o ajudar a aumentar a produtividade e partilhar tarefas entre várias aplicações abertas. Utilize um adaptador para ligar um notebook
ou computador de secretária e o segundo monitor ou utilize vários adaptadores para ligar vários visores entre si. Vendido em separado, número da peça
NL571AA. Para obter mais informações, consulte o QuickSpecs do produto. Kit Bloqueio de Segurança PC HP Business opcional: prende-se à parte traseira
do PC com um cabo de aço de 1,80 m que pode ser usado para a segurança do PC ou para periféricos como ratos, teclados, monitores ou dispositivos de
segurança USB para proteger contra remoções não autorizadas por meio de uma ligação física do sistema a um ponto de ancoragem. Vendido em
separado, número da peça PV606AA. Para obter mais informações, consulte o QuickSpecs do produto.

Certificação de conformidade

Aprovação das Directrizes ISO 13406-2 VDT, Requisitos CISPR, Aprovações VCCI, Requisitos MIC (Coreia), CSA, Aprovação ACA australiana, Marca “GS”,
Aprovações TUV, Marca CE, Aprovação FCC, Certificação Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft
Windows XP, Windows Vista® Premium e Windows 7).

Garantia

Protegido pela HP, incluindo garantia limitada padrão de 3 anos para peças, 3 anos para mão-de-obra e 3 anos de assistência no local (3/3/3).
Aplicam-se determinadas restrições e limitações.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/monitors
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Acessórios e Serviços

HP DreamColor
Advanced Profiling
Solution

Advanced Profiling Solution (APS) da HP DreamColor é um dispositivo do
visor LCD opcional concebido para funcionar com dispositivos geridos por
cores DreamColor, assim como o visor HP DreamColor LP2480zx e modelos
seleccionados da série de estações de trabalho portáteis HP. Tal permite
uma calibragem rápida e precisa das definições frontais do visor para
impedir quaisquer oscilações das definições de ponto branco ou cores
essenciais. O dispositivo é de especial interesse para profissionais que n
Número do produto: KZ300AA

Kit HP cobertura LCD

O Kit Protector do LCD HP é uma opção de monitor concebida para
bloquear o reflexo da iluminação superior. A protecção ajuda a melhorar o
desempenho de cor e contraste do monitor num espaço com luzes
superiores intensas.

Número do produto: KZ301AA

5 anos, suporte HW
para monitor grande,
no dia útil seguinte

Oferece um serviço de reparação de hardware, no local, de fácil aquisição
e utilização para o seu produto HP.

Número do produto: UE370E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

