HP ZR2740w 68,6 cm (27") IPS-skærm med
LED-bagbelysning
Optimal skærm.

Vælg HP Performance-skærme, når du ønsker de bedste og klareste skærme.
Og nu er der kommet en ny. HP ZR2740w 68,6 cm (27") IPS-skærm med
LED-bagbelysning er HP’s første 68,6 cm (27") (diagonalt) Performance-serie
skærm - med 16:9 billedformat samt 3,7 millioner pixel i et ultramoderne og
flot design, der er det perfekte supplement til HP Z workstations.

Fantastisk fra alle vinkler
HP ZR2740w LED-bagbelysning indeholder ikke
kviksølv og er meget slank. Hertil kan tilføjes: •
IPS-teknologi (In-Plane Switching), der giver en
fantastisk billednøjagtighed med ultrabrede 178°
betragtningsvinkler og op til 10 gange højere
kontrastforhold1 • Op til 1,07 milliarder
skærmfarver giver farveovergange, der er så
jævne, at det stort set eliminerer banding-fejl •
Imponerende 2560 x 1440 opløsning og 1000:1
kontrastforhold 2, der giver superskarpe og klare
HD-skærmbilleder • Ultralav lysstyrkeindstilling,
der er ideel, når man fremstiller digitalt indhold i
omgivelser med lav lysstyrke.
Produktiv fra starten
HP ZR2740w-skærmen er klar til brug direkte ved
levering. • Fod giver mulighed for 8-vejs justering højde, vipning, drejning og pivotposition •
Nydesignet HP Quick Release 2 giver nemmere
opsætning såvel med som uden fod • Ultratynde
kanter giver stort set panoramavisning uden
afbrydelser, når der benyttes flere skærme •
Integreret kabelafdækning skjuler kabler •
USB-hub med fire porte gør det nemt at tilslutte
USB-enheder • DisplayPort- og dual-link
DVI-indgange giver nemmere tilslutning.

Gennemprøvet over lang tid
HP ZR2740w-skærmen giver en optimal og stærk
løsning, når den kombineres med HP Z
workstation-familien. Mission-critical indbygget
driftsikkerhed med: • Omfattende test, der sikrer
problemfri drift med de programmer, du bruger
mest • BFR/PVC-fri3 skærm/fod, strømforsyninger
med 85%'s effektivitetsgrad og mere end 25%
genbrugsharpiks, så du kan vælge udstyr, hvor
der er tænkt på miljøet • 3-3-3 begrænset garanti
med beskyttelse i op til 5 år4

HP ZR2740w 68,6 cm (27") IPS-skærm med
LED-bagbelysning

SPECIFIKATIONER
Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

380 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk

Opdateringshastighed

Typisk 12 ms

Oprindelig opløsning

2560 x 1440

Indgangssignal

1 DisplayPort-indgang; 1 Dual-Link DVI

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

120 W (maks.); 95 W (typisk); <2 W (standby), standby

Mål

med fod:64,6 x 23,5 x 54 cm
uden fod:64,6 x 6,8 x 39,2 cm

Vægt

10,5 kgmed fod

Ergonomiske egenskaber

Hældning: -5° til +35°; Drejning: ±45°

Miljømæssigt

Driftstemperatur:5 til 35°C; Luftfugtighed ved drift:20% til 80% relativ luftfugtighed

Certificering og overensstemmelser

ISO 9241-3xx, CISPR, VCCI, KC (koreansk), ETL (CSA, UL), EN55022 Class B, CNS 13438 Class B, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), SmartWay –
kun NA - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, BSMI’ AS/NZS 3548 Class B, “GS” Mark, TUV, CE, FCC Part 15 class B, EN55024 Class B, EN60950-1, CCC’
C-Tick, GOST, NOM (BEMÆRK: Bureaumærkelabel og produktets serienummer findes på en fane på siden af skærmen, der kan trækkes ud).

Garanti

3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

1 Ved sammenligning med mainstream skærme med TN-paneler (Twisted Nematic) og betragtning ved 60°
2 Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører
den faktiske ydelse kan være højere eller lavere

3 Overholder den kommende definition af "'BFR/PVC-fri" som anført i "iNEMI Position Statement on the "Definition of Low-Halogen" Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)"". Plastikdele indeholder < 1000 ppm (0,1 %) brom (hvis Br-kilden er BFR'er) og < 1000 ppm

(0,1 %) chlor (hvis Cl-kilden er fra CFR'er eller PVC eller PVC-copolymerer). Alle PCB (Printed Circuit Board) og substratlaminater indeholder bromin/chlor på i alt <1.500 ppm (0,15%) med maks. chlor på 900 ppm (0,09%) og maks. bromin på 900 ppm (0,09%)
Eksterne kabler (strøm, video og USB) er ikke BFR/PVC-fri. Servicedele efter købet er muligvis ikke BFR/PVC-fri

4 HP Care Pack Services forlænger servicekontrakten ud over standardgarantien. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af den geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Brug HP Care Pack Services
Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på www.hp.com/hps/carepack.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger
med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA eller andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
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HP ZR2740w 68,6 cm (27") IPS-skærm med
LED-bagbelysning
Tilbehør og services

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang
til fuld multimediefunktionalitet, herunder stereohøjttalere med fuldt lydområde
og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP USB-grafikadapter

HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til
vores skærme. Den superkompakte HP USB grafikadapter gør det muligt at
tilslutte op til 6 skærme på en gang, så produktiviteten øges, idet man kan have
flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller stationær pc
og en ekstra skærm, eller brug flere adaptere til at forbinde flere skærme med
hinanden.

Produktnummer: NL571AA

HP Business pc
sikkerhedslås

Denne enhed sikrer, at desktop-pc'en ikke bliver fjernet. Kabinettets låg låses og
fæstnes ved et forankringspunkt. Stålkablet er designet således, at tastatur,
skærm og periferiudstyr ikke kan fjernes af uvedkommende.

Produktnummer: PV606AA

5 års hardwaresupport
onsite, næste hverdag

Få reparation af hardwareenheden næste hverdag på installationsstedet
udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses centralt.

Produktnummer: U7937E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

