Οθόνη IPS HP ZR2740w 68,6 cm (27'') με
οπισθοφωτισμό LED

Μεγαλύτερο μέγεθος για οπτική απόδοση που ξεπερνά τα
όρια.

Όταν θέλετε την καλύτερη και φωτεινότερη οθόνη, επιλέγετε μία από τις
οθόνες της σειράς HP Performance. Και τώρα έχουμε μια νέα προσθήκη. Η
οθόνη IPS HP ZR2740w 68,6 cm (27”) με οπισθοφωτισμό LED είναι η πρώτη
οθόνη HP Performance με μέγεθος 68,6 cm (27”). Διαθέτει αναλογίες εικόνας
16:9, 3,7 εκατομμύρια pixel και υπερσύγχρονη και κομψή σχεδίαση που
ταιριάζει απόλυτα με τους σταθμούς εργασίας Ζ της ΗΡ.

Εντυπωσιακή από όλες τις γωνίες
Η οθόνη HP ZR2740w διαθέτει οπισθοφωτισμό
LED, δεν περιέχει υδράργυρο και είναι εξαιρετικά
λεπτή. Προσθέστε ακόμα: • Τεχνολογία IPS
(in-plane switching) που παρέχει μοναδική ακρίβεια
εικόνας με εξαιρετικά ευρείες γωνίες θέασης 178°
και έως 10 φορές μεγαλύτερη αναλογία αντίθεσης
σε σύγκριση με τις τυπικές οθόνες 1 • Έως 1,07
δισεκατομμύρια χρώματα για τόσο ομαλές
χρωματικές εναλλαγές που ουσιαστικά εξαλείφουν
τα προβλήματα ορατών γραμμώσεων και
διαχωρισμού των χρωμάτων • Εντυπωσιακή
ανάλυση 2560 x 1440 και αναλογία αντίθεσης
1000:1 2 για να προβάλετε το περιεχόμενο και τα
πολυμέσα που διαθέτετε με απίστευτη καθαρότητα
και σε πραγματική υψηλή ευκρίνεια • Ρύθμιση
εξαιρετικά χαμηλής φωτεινότητας για όσους
δημιουργούν ψηφιακό περιεχόμενο και εργάζονται
σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό
Παραγωγικότητα από την πρώτη στιγμή
Η οθόνη HP ZR2740w έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με
τις ανάγκες της εργασίας σας, έτσι ώστε να
μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε εύκολα και
γρήγορα από την πρώτη στιγμή. • Η
προσαρμοζόμενη βάση 8 θέσεων σάς δίνει τη
δυνατότητα να ρυθμίσετε εύκολα το ύψος, την
κλίση και τη θέση οριζόντιας και κατακόρυφης
περιστροφής. • Το ανασχεδιασμένο εξάρτημα HP
Quick Release 2 απλοποιεί την εγκατάσταση και
την τοποθέτηση ή την αφαίρεση από τη βάση. • Το
εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο παρέχει δυνατότητα
δημιουργίας πραγματικά συνεχόμενων
πανοραμικών συστοιχιών πολλών οθονών. • Το
ενσωματωμένο κάλυμμα καλωδίων αποκρύπτει όλα
τα καλώδια. • Ο διανομέας USB τεσσάρων θυρών
προσφέρει γρήγορη και εύκολη σύνδεση με

συσκευές USB. • Οι είσοδοι DisplayPort και DVI
dual-link απλοποιούν τη συνδεσιμότητα.
Αξιοπιστία σε βάθος χρόνου
Η οθόνη HP ZR2740w έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να
παρέχει υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με τη σειρά
σταθμών εργασίας Ζ της ΗΡ, με τους οποίους
ενσωματώνεται άψογα. Ενσωματωμένη αξιοπιστία
κρίσιμης σημασίας με: • Εκτενείς ελέγχους που
διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία με τις
εφαρμογές που χρησιμοποιείτε περισσότερο •
Οθόνη/βάση χωρίς BFR/PVC 3, τροφοδοτικό με
απόδοση 85% και χρήση ανακυκλωμένης ρητίνης
σε ποσοστό άνω του 25% για περιβαλλοντικά
υπεύθυνες αγορές εξοπλισμού • Περιορισμένη
εγγύηση 3-3-3 με δυνατότητα επέκτασης της
προστασίας στα 5 έτη 4
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

380 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική

Ταχύτητα απόκρισης

12 ms τυπικός

Εγγενής ανάλυση

2560 x 1440

Σήμα εισόδου

1 είσοδος DisplayPort, 1 DVI Dual-Link

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

120 W (μέγιστη), 95 W (τυπική), <2 W (αναμονή), αναμονή

Διαστάσεις

με βάση:64,6 x 23,5 x 54 cm
χωρίς βάση:64,6 x 6,8 x 39,2 cm

Βάρος

10.5 kgμε βάση

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5° έως +35°, Οριζόντια περιστροφή: ±45°

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία λειτουργίας:5 έως 35 °C; Υγρασία λειτουργίας:20 έως 80% RH

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

ISO 9241-3xx, CISPR, VCCI, KC (Κορέα), ETL (CSA, UL), EN55022 Κλάση B, CNS 13438 Κλάση B, IEC 60950-1, ετικέτα ενέργειας για την Κίνα (CEL),
SmartWay – NA μόνο - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, BSMI’ AS/NZS 3548 Κλάση B, σήμανση GS, TUV, CE, FCC Τμήμα 15 Κλάση B, EN55024 Κλάση
B, EN60950-1, CCC’ C-Tick, GOST, NOM (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ετικέτα ταξινόμησης φορέα και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος βρίσκονται σε μια συρόμενη
γλωττίδα στην αριστερή πλευρά της οθόνης.)

Εγγύηση

Περιορισμένη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή, συμπεριλαμβανομένου φωτισμού οθόνης. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά περιοχή.
Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών ή το τμήμα εξυπηρέτησης της HP

1 Σε σύγκριση με τις τυπικές οθόνες με πλαίσια ΤΝ (Twisted Nematic) κατά τη θέαση σε γωνία 60°. 2 Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι

μεγαλύτερη ή μικρότερη. 3 Καλύπτει τον εξελισσόμενο ορισμό του όρου "χωρίς BFR/PVC", όπως διατυπώνεται στη δήλωση "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Τα πλαστικά μέρη περιέχουν λιγότερο από
1000 ppm (0,1%) βρωμίου [εάν η προέλευση του βρωμίου είναι από BFR] και λιγότερο από 1000 ppm (0,1%) χλωρίου [εάν η προέλευση του χλωρίου είναι από CFR ή PVC ή συμπολυμερή PVC]. Όλες οι επιστρώσεις των πλακετών τυπωμένου κυκλώματος (PCB) και
των υποστρωμάτων περιέχουν συνολικά λιγότερο από 1500 ppm (0,15%) βρωμίου/χλωρίου με μέγιστη τιμή χλωρίου 900 ppm (0,09%) και μέγιστη τιμή βρωμίου 900 ppm (0,09%). Τα εξωτερικά καλώδια (τροφοδοσίας, εικόνας και USB) περιέχουν BFR/PVC. Τα

ανταλλακτικά αντικατάστασης μετά την αγορά μπορεί να περιέχουν BFR/PVC. 4 Οι υπηρεσίες HP Care Pack επεκτείνουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το προϊόν HP που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών HP Care Pack
στη διεύθυνση www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Οι ονομασίες Microsoft και Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Windows Vista είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Γραμμή ηχείων LCD HP

Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις
δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με
πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Προσαρμογέας
γραφικών USB HP

Η HP παρέχει προαιρετικά προϊόντα (πωλούνται ξεχωριστά) σχεδιασμένα να
συμπληρώνουν τις οθόνες μας και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία χρήσης
υπολογιστή. Η εξαιρετικά συμπαγής κάρτα γραφικών HP USB παρέχει τη
δυνατότητα σύνδεσης έως έξι οθονών ταυτόχρονα ώστε να σας βοηθήσει να
ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας και να κάνετε πολλές εργασίες ταυτόχρονα σε
πολλές ανοιχτές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για να
συνδυάσετε έναν φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή και μια δεύτερη οθόνη ή
χρησιμοποιήστε πολλαπλούς προσαρμογείς για να συνδέσετε διάφορες οθόνες
μεταξύ τους.

Αριθμός προϊόντος: NL571AA

Κλειδαριά ασφαλείας
HP Business PC

Αυτή η εύχρηστη συσκευή διασφαλίζει την ακινητοποίηση του desktop PC
κλειδώνοντας το κάλυμμα του σκελετού και ασφαλίζοντάς το σε σταθερό σημείο.
Το ατσάλινο καλώδιο έχει επίσης σχεδιαστεί, ώστε να αποτρέπει τη μη
εξουσιοδοτημένη αφαίρεση του πληκτρολογίου, της οθόνης και όλων των
περιφερειακών.

Αριθμός προϊόντος: PV606AA

5 έτη επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη
ημέρα, υποστήριξη
υλικού

Επιτόπου επισκευή της ελαττωματικής μονάδας υλικού σας την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7937E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

