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

Zdaj na voljo s podporo za DisplayPort in milijardo barv

HP predstavlja najnovejši 76,2 cm (30”) monitor serije Performance.
Monitor ZR30w s 30-bitno barvno globino in povezljivostjo
DisplayPort zagotavlja 4,1 milijona slikovnih pik in 1,07 milijarde
barv.

Večje je postalo tudi boljše
Na prvi pogled je monitor HP ZR30w morda
videti kot prejšnja različica 76,2 cm (30”)
monitorja serije Performance, vendar je ta model
zaradi svojih izboljšanih funkcij resnično nekaj
posebnega. Njegovo novo izpopolnjeno ohišje na
primer vsebuje najmanj 25 odstotkov reciklirane
odpadne umetne smole in tako prispeva k bolj
odgovorni uporabi surovin. Poleg tega ima
vgrajeno matriko z manjšo porabo energije, zato
je učinkovitejši od prejšnjih 76,2 cm (30”)
modelov. In nazadnje, ima napajalnik s
85-odstotno učinkovitostjo. Ko boste natančneje
pogledali monitor HP ZR30w, boste ugotovili, da
je HP naredil zelo veliko za izboljšanje kakovosti
največjih monitorjev.
Uživajte v velikosti
Monitor HP ZR30w omogoča kar največje udobje
in najboljši vizualni prikaz s pomočjo stojala,
prilagodljivega v 6 smereh, ki omogoča
prilagajanje nagiba, obračanje in vodoravni
zasuk, s čimer lahko izboljšate svoje celodnevno
udobje in produktivnost. Pri monitorju ZR30w je z
novim odstranljivim pokrovom za kable
poenostavljeno vgrajeno upravljanje kablov.

Zdaj lahko uživate v milijardi barv
Z monitorji HP ZR30w, ki se ponašajo z
vrhunskimi tehnologijami vizualne zmogljivosti,
boste dosegli največjo natančnost. Matrika
zaslona vrste S-IPS zagotavlja odlično vizualno
zmogljivost in izjemno široke zorne kote. Z
izjemno barvno ločljivostjo 30-bitov na piksel,
sposobnostjo prikaza 1,07 milijarde barv,
ločljivostjo 2560 x 1600 v razmerju 16:10 in
dinamičnim razmerjem kontrasta 3000:1 boste
lahko takoj videli, kaj zamujate. Seveda ima
monitor ZR30w tudi priključke DisplayPort in
DVI-D, vgrajeno vozliše USB s 4 vrati in HP Quick
Release za poenostavitev namestitve monitorja.
Močnejši skupaj
Tako kot monitor HP ZR30w so tudi delovne
postaje HP Z (naprodaj posebej) sodobno
oblikovane in imajo visoko učinkovite napajalnike.
Preskušene so bile z vsemi zasloni HP serije
Performance, zato s kombiniranjem teh orodij
dobite delovno postajo, ki je oblikovana prav za
vas in je prijazna do okolja.
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TEHNIČNI PODATKI
Vrsta plošče

Široki zaslon TFT z aktivno matriko

Vidna površina

76,2 cm (30") širok zaslon

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

370 cd/m²

Kontrastno razmerje

1000:1

Odzivnost

7 ms

Privzeta ločljivost

2560 x 1600

Vhodni signal

DisplayPort; DVI-D

Vhodna moč

Vhodna moč: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Največ 185 W; Običajno 130 W, v pripravljenosti<2 W

Mere

s podstavkom:69,4 x 27,6 x 58,9 cm
brez podstavka:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Teža

13 kgs podstavkom

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do 35°; Vodoravni zasuk: od –45º do +45º

Okolju prijazno

Delovna temperatura:od 5 do 35 ºC; Vlažnost zraka pri uporabi:od 10 do 80 %

Možnosti (vsaka naprodaj posebej)

Dodatni nosilec HP LCD Monitor Quick Release: Enostavna rešitev, skladna s standardom VESA za nameščanje monitorja s ploskim zaslonom, ki vam
omogoča hitro in varno nameščanje monitorja s ploskim zaslonom na različna stojala, ogrodja, nosilce ali stenske nosilce. Naprodaj posebej, številka dela:
EM870AA. Več informacij najdete v tehničnih podatkih izdelka. Dodatni HP-jev grafični vmesnik USB Graphics Adapter: omogoča povezovanje do 6
zaslonov hkrati, s čimer vam pomaga povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami. Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali
namiznega računalnika in drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov. Naprodaj posebej, številka dela: NL571AA. Več
informacij najdete v tehničnih podatkih izdelka. Dodatni komplet HP Business PC Security Lock Kit: vsebuje dvometrski jekleni kabel, ki ga pritrdite na zadnjo
stran računalnika in s tem zavarujete računalnik ali zunanje naprave, kot so miške, tipkovnice ali varnostne naprave USB, pred nepooblaščeno odstranitvijo,
tako da sistem fizično povežete s pritrditveno točko. Naprodaj posebej, številka dela: PV606AA. Več informacij najdete v tehničnih podatkih izdelka.

Certifikat in skladnost

Odobritev smernic ISO 13406-2 VDT, zahteve CISPR, odobritve VCCI, zahteve MIC (Koreja), CSA, avstralska odobritev ACA, označba »GS«, odobritve TUV,
oznaka CE, odobritev FCC, preverjeno za delovanje z operacijskimi sistemi Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows XP, Windows Vista® Premium in Windows 7).

Garancija

Izdelki so zaščiteni s storitvami HP, vključno s standardno 3-letno garancijo (3/3/3) za dele, delo in popravilo na kraju uporabe. Veljajo lahko določene
omejitve in izključitve.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih izjavah o
garanciji, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne pomeni nikakršne dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Microsoft in Windows sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Windows Vista je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA.
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Pripomočki in storitve

HP-jeva napredna
rešitev za profile Dream
Color

HP DreamColor Advanced Profiling Solution (APS) je izbirni zaslon LCD,
oblikovan za delo z napravo za upravljanje barv DreamColor, kot je zaslon
HP DreamColor LP2480zx in izbrani modeli serije mobilnih delovnih postaj
HP. Omogoča hitro in natančno kalibriranje nastavitev zaslona za
preprečevanje kopičenja barv in tvorjenja belih madežev. Naprava je še
posebej priporočljiva poslovnim uporabnikom, ki pri svojih izdelkih
zahtevajo izjemno natančnost barv.
Številka izdelka: KZ300AA

Komplet HP LCD Hood

HP LCD-Hood Kit je dodatna oprema za monitor, namenjena za zaščito
pred bleščanjem zaradi stropne osvetljave. Pokrov izboljša barve in kontrast
na monitorju v prostorih z močno stropno osvetljavo.

Številka izdelka: KZ301AA

5-letna podpora za
velike monitorje
naslednji delavnik na
mestu

Omogoča enostaven nakup in popravilo strojne opreme pri stranki za vaš
izdelek HP.

Številka izdelka: UE370E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

