HP ZR30w 76,2 cm (30 inç) S-IPS LCD
Monitör

Artık DisplayPort ve milyar renk desteği ile birlikte

HP'nin sunduğu en yeni 76,2 cm (30 inç) diyagonal Performans Serisi
monitör. 30-bit bir panel ve DisplayPort bağlantısı ile ZR30w, 4,1
milyon piksel ve 1,07 milyar renk sunar.

Daha büyük, daha iyi
İlk bakışta, HP ZR30w, eski 76,2 cm (30 inç)
diyagonal Performans Serisi monitör gibi
görünebilir, ama sahip olduğu yeni ve geliştirilmiş
özellikler bu modeli ‘vay be’ Nesli bir monitör
yapar. Öncelikle, kaynakların daha sorumluca
kullanılması amacıyla, minimum %25 oranında
tüketici sonrası geri dönüştürülmüş reçine
kullanılan alüminyum kaplı yeni bir kasaya
sahiptir. İkinci olarak, eski 76,2 cm (30 inç)
modellerden daha verimli olmasını sağlayan daha
düşük güçlü bir panel içerir. Ve son olarak, %85
verimli bir güç kaynağına sahiptir. HP ZR30w
monitöre daha yakından bakınca, HP'nin en
büyük modelini daha iyi bir hale getirmek için son
derece ileri düzeyde tedbirler aldığını görürsünüz.
Büyük görüntülerin keyfini yaşayın
HP ZR30w, eğme, sağa sola döndürme ve
yükseklik ayarı yapmaya olanak sağlayan 6 yönlü
ayarlanabilen bir ayakla maksimum rahatlığa ve
en iyi görsel konumlamaya olanak sağlayarak gün
boyunca üretkenliğinizin artmasına yardımcı olur.
ZR30w monitörde, yeni, kullanımı kolay, geçmeli
kablo koruması ile tümleşik kablo yönetimi de
basitleştirilmiştir.

Kaçırdığınız bir milyar rengi görün
HP ZR30w, olağanüstü görsel performans
teknolojileri sayesinde maksimum doğruluk elde
edilmesini sağlar. Bu ekranın S-IPS paneli,
mükemmel bir görsel performans ve son derece
geniş izleme açıları sunar. Ve piksel başına 30-bit
renk çözünürlük, 1,07 milyar görüntülenebilir renk,
16:10 bir en/boy oranında 2560 x 1600
çözünürlük ve 3000:1 dinamik kontrast oranı ile,
geçmişte neler kaçırdığınızı net bir şekilde
göreceksiniz. Ayrıca, ZR30w ürününde, kutudan
çıktığı anda basit kurulum için, DisplayPort ve
DVI-D girişleri, tümleşik bir 4 bağlantı noktalı USB
hub ve HP Quick Release özellikleri bulunur.
Birlikte daha iyi
Tıpkı HP ZR30w gibi, HP Z İş İstasyonları (ayrı
olarak satılır) da tamamlayıcı endüstriyel tasarıma
ve yüksek verimlilikli güç kaynaklarına sahiptir.
Ayrıca bunlar tüm HP Performans ekranlarıyla test
edilmiştir, böylece bu araçları bir araya
getirdiğinizde, hem sizi hem de çevreyi düşünerek
tasarlanmış bir iş istasyonu çözümüne sahip
olursunuz.
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ÖZELLİKLER
Panel türü

Geniş aktif matriks TFT

Görüntülenebilir resim alanı

76,2 cm (30 inç) geniş ekran

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

370 cd/m²

Kontrast oranı

1000:1

Yanıt hızı

7 ms

Gerçek çözünürlük

2560 x 1600

Giriş sinyali

DisplayPort; DVI-D

Giriş gücü

Giriş gücü: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

185 W maksimum; 130 W tipik, beklemede<2 W

Boyutlar

ayaklı:69,4 x 27,6 x 58,9 cm
ayak hariç:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Ağırlık

13 kgayaklı

Ergonomik özellikler

Eğim: -5° ila + 35°; Sağa sola dönüş: -45º ila + 45º

Çevresel

Çalıştırma sıcaklığı:5 - 35º C; Çalıştırma nemi:%10 - 80

Seçenekler (her biri ayrı satılır)

İsteğe bağlı HP LCD Monitör Quick Release: Bir LCD monitörü çeşitli standlara, braketlere, kollara veya duvara montaj elemanlarına hızlı ve güvenli bir şekilde
monte etmenizi sağlayan, kullanımı kolay, VESA uyumlu, LCD monitör montaj çözümü. Ayrıca satılır, parça numarası EM870AA. Daha fazla bilgi için ürünün
Özet Teknik Özellikler belgesine bakın. İsteğe Bağlı HP USB Grafik Bağdaştırıcısı: üretkenliği artırmanıza ve birçok açık uygulama üzerinde birden çok görev
gerçekleştirmenize yardımcı olmak için aynı anda altıya kadar ekran bağlantısına olanak sağlar. Dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayar ile ikinci bir
monitör arasında köprü kurmak için tek bir Bağdaştırıcı ya da birçok ekranı birbirine bağlamak için birden çok Bağdaştırıcı kullanın. Ayrıca satılır, parça
numarası NL571AA. Daha fazla bilgi için ürünün Özet Teknik Özellikler belgesine bakın. İsteğe bağlı HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi Takımı: Bir bilgisayarı
veya fare, klavye, monitör ya da USB güvenlik aygıtları gibi çevre birim aygıtlarını güvenceye almak için kullanılabilen 180 cm'lik çelik kablo ile bilgisayarın
arkasına takılır, böylece sistemi fiziksel olarak bir sabitleme noktasına bağlayarak aygıtların izinsiz çıkarılmasına karşı koruma sağlar. Ayrıca satılır, parça
numarası PV606AA. Daha fazla bilgi için ürünün Özet Teknik Özellikler belgesine bakın.

Sertifikalar ve uyumluluk

ISO 13406-2 VDT Kuralları Onayı, CISPR Gereksinimleri, VCCI Onayları, MIC (Kore) Gereksinimleri, CSA, Avustralya ACA Onayı, “GS” İşareti, TUV
Onayları, CE İşareti, FCC Onayı, Microsoft® Windows® Sertifikası (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ve
Windows Vista® Premium ve Windows 7).

Garanti

HP tarafından korunur, 3 yıl parça, 3 yıl işçilik ve 3 yıl yerinde servis (3/3/3) standart sınırlı garantisi içerir. Bazı kısıtlama ve istisnalar olabilir.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler bu ürün ve hizmetlere eşlik eden genel garanti bildirimlerinde
sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'un ABD ve diğer ülkelerde ticari ve tescilli ticari markalarıdır. Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli markasıdır. ENERGY STAR,
ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir ticari markadır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP DreamColor
Gelişmiş Profil Çözümü

HP DreamColor Gelişmiş Profil Çözümü (APS), HP DreamColor LP2480zx
ekranı ve HP mobil iş istasyonu serisinin bazı modelleri gibi DreamColor
renk yönetimli aygıtlarla birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış isteğe bağlı
bir LCD ekrandır. Kritik renklerde veya beyaz nokta ayarlarında herhangi bir
sapma olmasını önlemek için görüntünün ekran önü ayarlarının hızlı ve
doğru bir şekilde kalibre edilmesini sağlar. Bu aygıt, özellikle iş çıktılarında
kusursuz bir renk doğruluğu isteyen profesyonel kullan
Ürün numarası: KZ300AA

HP LCD Başlık Takımı

HP LCD Başlığı Takımı, tepeden aydınlatmadan kaynaklanan parlamayı
engellemek üzere tasarlanmış bir monitör seçeneğidir. Bu başlık, parlak bir
tepeden aydınlatmaya sahip odalardaki monitörlerin renk ve kontrast
performansını artırmaya yardımcı olur.

Ürün numarası: KZ301AA

5 yıl Sonraki İş Günü
Büyük Monitör,
Donanım Desteği

HP ürününüz için satın alınması ve kullanımı kolay yerinde donanım onarım
servisi sunar.

Ürün numarası: UE370E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

