S-IPS 76,2 cm (30") LCD monitor HP ZR30w
Teraz s DisplayPort a podporou miliárd farieb

Predstavujeme najnovší 76,2 cm (30”) monitor výkonného radu od
HP. S 30-bitovým panelom a konektivitou DisplayPort prináša ZR30w
4,1 miliónov pixlov a 1,07 miliardy farieb.

Väčšie je lepšie
Na prvý pohľad môže HP ZR30w vyzerať ako
predchádzajúci monitor 76,2 cm (30”) výkonného
radu, ale je nový a vylepšené funkcie robia z tohto
modelu generáciu monitora „wow“. Pre začiatok,
má novú, hliníkovú skrinku, ktorá je tiež vyrobená
z minimálne 25% pozákazníckej recyklovanej
živice pre ešte väčšie využitie dostupných zdrojov.
Ďalej obsahuje nízkopríkonový panel, ktorý ho
robí efektívnejším ako predošlé modely 76,2 cm
(30”). A nakoniec, prichádza s napájacím
zdrojom s 85% účinnosťou. Pri bližšom pohľade
na HP ZR30w zistíte, že HP má extrémne veľké
rozmery pre vytvorenie lepšieho najväčšieho
monitora.
Vychutnajte si nádherný obraz
HP ZR30w poskytuje maximálny komfort a
najlepšie vizuálne polohovanie so 6-cestným
nastavením stojana, ktorý poskytuje nastavenie
sklonu, natočenia a výšky stĺpca, čím pomáha
vylepšiť produktivitu počas celého dňa. S ZR30w
je integrovaná správa káblov zjednodušená s
novým, jednoducho použiteľným zaklápacím
krytom pre káble.

Sledujte miliardy farieb, ktoré vám chýbali
HP ZR30w pomáha dosiahnuť maximálnu
presnosť so špičkovými technológiami pre vizuálny
výkon. Panel displeja S-IPS poskytuje brilantný
zobrazovací výkon a extrémne široký pozorovací
uhol. S obrovským rozlíšením farieb 30-bitov na
pixel, 1,07 miliardy zobraziteľných farieb,
rozlíšením 2560 x 1600 s pomerom strán 16:10
a dynamickým kontrastným pomerom 3000:1
jasne vidíte, o čo ste prichádzali v minulosti.
Samozrejme, ZR30w tiež zahŕňa DisplayPort a
vstupy DVI-D, integrovaný 4-portový USB
rozbočovač a HP Quick Release pre jednoduché
nastavenie.
Komplexné riešenia
Tak ako HP ZR30w aj pracovné stanice HP Z
(predávané samostatne) majú doplňujúci
priemyselný dizajn a veľmi účinné napájacie
zdroje. Sú tiež testované so všetkými displejmi HP
Performance, takže, keď spojíte tieto nástroje
dokopy, získate riešenie pracovnej stanice, ktorá
je navrhnutá v súlade s vami aj prírodou.

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

ŠPECIFIKÁCIE
Typ panelu

Aktívna širokouhlá matica TFT

Viditeľná oblasť obrazu

Širokouhlá 76,2 cm (30") obrazov.

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

370 cd/m²

Pomer kontrastu

1 000 : 1

Rýchlosť odpovede

7 ms

Natívne rozlíšenie

2560 x 1600

Vstupný signál

DisplayPort; DVI-D

Príkon

Príkon: 100 až 240 V SP

Príkon

Maximum 185 W; 130 W typických, pohotovostný režim< 2 W

Rozmery

so stojanom:69,4 x 27,6 x 58,9 cm
bez stojana:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Hmotnosť

13 kgso stojanom

Ergonomické vlastnosti

Sklon: -5° až +35°; Otáčanie: -45º až +45º

Okolitý

Prevádzková teplota:5 až 35 °C; Prevádzková vlhkosť:10 až 80 %

Voliteľné (predáva sa samostatne)

Voliteľný stojan HP LCD Monitor Quick Release: Jednoduché riešenie namontovania LCD monitora kompatibilné so štandardom VESA, ktoré vám umožňuje
rýchlo a bezpečne upevniť LCD monitor na rôzne stojany, podstavce, ramená alebo steny. Predáva sa samostatne, číslo súčasti EM870AA. Ďalšie informácie
nájdete v špecifikáciách produktu. Voliteľný USB grafický adaptér HP: umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť vašu produktivitu a
súbežnú prácu v niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér na premostenie medzi notebookom alebo stolným počítačom a druhým
monitorom, alebo používajte viac adaptérov na pripojenie niekoľkých displejov navzájom. Predáva sa samostatne, číslo súčasti NL571AA. Ďalšie informácie
nájdete v špecifikáciách produktu. Voliteľný bezpečnostný zámok pre osobné počítače HP Business: upevňuje sa k zadnej časti počítača pomocou takmer
2-metrového oceľového kábla, ktorý sa dá pomocou ukotvenia použiť na zabezpečenie počítača alebo periférnych zariadení, ako sú myš, klávesnica,
monitor alebo bezpečnostné USB zariadenia, a chrániť ich tak pred nepovoleným odobratím. Predáva sa samostatne, číslo súčasti PV606AA. Ďalšie
informácie nájdete v špecifikáciách produktu.

Osvedčenie a zhoda

V súlade so smernicou ISO 13406-2 VDT, požiadavky CISPR, schválenia VCCl, Požiadavky MIC (Kórea), CSA, Austrálske osvedčenie ACA, označenie „GS“,
schválenia TUV, označenie CE, schválenie FCC, certifikát Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows
XP, Windows Vista® Premium a Windows 7).

Záruka

Chránené službami HP, vrátane štandardnej obmedzenej záruky 3 ročných častí, 3 ročnej práce a 3 ročného internetového servisu (3/3/3). Platia určité
obmedzenia a výnimky.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors
©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka na produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami
priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný
text v tomto dokumente.
Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch alebo v iných krajinách. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná
známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov.
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Príslušenstvo a služby

Riešenie rozšíreného
profilovania HP
DreamColor

Rozšírené riešenie profilovania (APS) HP DreamColor je voliteľné zariadenie
LCD displeja navrhnuté na spoluprácu s farebne riadenými zariadeniami
DreamColor ako napríklad HP DreamColor LP2480zx displej a vybrané
modely radu mobilných pracovných staníc HP. Umožňuje rýchlu a presnú
kalibráciu nastavení zobrazenia pred displejom, aby sa predišlo
akýmkoľvek odchýlkam kritických farieb alebo bielych bodov. Zariadenie je
špeciálne určené pre profesionálnych používateľov, ktorí vyžadujú vysokú
presnosť
Číslo produktu: KZ300AA

Súprava prikrývky LCD
monitora HP

Súprava s HP LCD krytom je voliteľná možnosť pre monitor a je navrhnutá
na blokovanie žiarenia z horného osvetlenia. Kryt pomáha zlepšiť podanie
farieb a kontrastu monitora v miestnosti s osvetlením na strope.

Číslo produktu: KZ301AA

5 roky, výmena
veľkého monitora v
nasledujúci pracovný
deň, HW podpora

Ponúka jednoduchý nákup a použiteľné servisné opravy na mieste vášho
výrobku HP.

Číslo produktu: UE370E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

