LED-taustavalaistu 27 tuuman (68,6 cm) HP
ZR2740w -IPS-näyttö
Enemmän visuaalista voimaa.

Kun haluat parhaat ja kirkkaimmat näytöt, valitse HP Performance -näytöt.
Perheessä on nyt uusi jäsen. HP ZR2740w 27 tuuman (68,6 cm)
LED-taustavalaistu IPS-näyttö on HP:n ensimmäinen lävistäjältään 27
tuumainen Performance-sarjan näyttö. Siinä on 16:9-kuvasuhde ja 3,7
miljoonaa pikseliä modernissa ja solakassa muodossa, joka täydentää
erinomaisesti HP Z -työasemia.

Upea mistä tahansa kulmasta
LED-taustavalaistu HP ZR2740w on elohopeaton ja
huomattavan ohut. Lisäksi seuraavat ominaisuudet:
• IPS (in-plane switching) -tekniikka tarjoaa
ainutlaatuisen kuvantarkkuuden, erittäin leveän
178 asteen katselukulman ja jopa 10 kertaa
korkeamman kontrastisuhteen verrattuna tavallisiin
näyttöihin1 • Jopa 1,07 miljardia väriä näytöllä
takaa niin sujuvat värisiirtymät, että ne
käytännöllisesti katsoen poistavat värien rajat •
Valtava 2 560 x 1 440 -tarkkuus ja
1000:1-kontrastisuhde2 tuottavat
teräväpiirtosisällön ja -multimedian uskomattoman
tarkkana ja selkeänä • Erittäin alhainen
kirkkausasetus digitaalisen sisällön tuottajille, jotka
työskentelevät hämärissä työympäristöissä
Tuottava alusta alkaen
HP ZR2740w -näyttö on suunniteltu
työskentelytapaasi varten, jotta ottaa laitteen heti
käyttöön. • 8 tavalla säädettävän jalustan avulla
voit helposti optimoida näytön korkeuden,
kallistuksen, kääntökulman ja kierron itsellesi
sopivaksi • Uudelleen suunniteltu HP Quick
Release 2 -mekanismi yksinkertaistaa asennusta
jalustalla tai ilman • Erittäin kapeiden kehysten
ansiosta voit luoda lähes katkeamattoman usean
näytön sarjan • Integroitu kaapelisuojus piilottaa
kaapelit • Neliporttisella USB-keskittimellä voit
kytkeä USB-laitteita nopeasti ja kätevästi •
DisplayPort- ja dual-link DVI -liitännät
yksinkertaistavat yhteyksiä

Pitkäaikaisessa käytössä todistettu
HP ZR2740w -näyttö on kehitetty tarjoamaan
tehokasta suorituskykyä ja liittymään
saumattomasti HP Z -työasemaperheeseen.
Tehtäväkriittinen luotettavuus on osa pakettia: •
Kattava testaus, jonka ansiosta näyttö toimii
sujuvasti eniten käyttämiesi sovellusten kanssa •
BFR/PVC-vapaa 3 näyttö/jalusta, 85 %:n teholla
toimiva virtalähde ja yli 25-prosenttisesti kierrätetty
hartsi, jotta voit hankkia laitteesi ympäristöä
ajatellen • 3-3-3-takuu, jonka suoja on
laajennettavissa viiteen vuoteen 4

LED-taustavalaistu 27 tuuman (68,6 cm) HP
ZR2740w -IPS-näyttö

TEKNISET TIEDOT
Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

380 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1 kiinteä

Vasteaika

yleensä 12 ms

Alkuperäinen tarkkuus

2560 x 1440

Sisääntulosignaali

1 DisplayPort-tulo; 1 Dual-Link DVI

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

120 W (enintään); 95 W (tyypillinen); < 2 W (valmiustila), valmiustila

Mitat

jalustan kanssa:64,6 x 23,5 x 54 cm
ilman jalustaa:64,6 x 6,8 x 39,2 cm

Paino

10,5 kgjalustan kanssa

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5–35°; Kierto: ±45°

Ympäristö

Käyttölämpötila:5–35 °C; Käyttökosteus:20–80 % RH

Varmenteet ja yhteensopivuus

ISO 9241-3xx, CISPR, VCCI, KC (Korea), ETL (CSA, UL), EN55022 luokka B, CNS 13438 luokka B, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), SmartWay –
vain Pohjois-Amerikka - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, BSMI’ AS/NZS 3548 luokka B, "GS"-merkki, TUV, CE, FCC osa 15 luokka B, EN55024 luokka B,
EN60950-1, CCC’ C-Tick, GOST, NOM (HUOM: laitteen merkinnät ja tuotteen sarjanumero ovat ulosvedettävällä liuskalla näytön vasemmalla puolella).

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu kattaa osat, työn sekä huollon asiakkaan tiloissa (myös taustavalo). Saatavuus vaihtelee alueittain. Tietyt rajoitukset ja
poikkeukset ovat voimassa. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelusta tai huollosta

1 Verrattuna tavallisiin näyttöihin, joissa on TN (Twisted Nematic) -paneeli, katseltaessa 60 asteen kulmassa
2 Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja
todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi

3 Se vastaa "BFR-/PVC-vapaan" kehittyvää määritystä, joka on annettu julkaisussa "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen Electronics BFR/CFR/PVC-Free)'". Muoviosat sisältävät bromia alle 1 000 ppm (0,1 %) [jos bromi on peräisin

BFR-aineista] ja klooria alle 1 000 ppm (0,1 %) [jos kloori on peräisin CFR-aineista, PVC:stä tai PVC-kopolymeereistä]. Kaikki piirilevyjen ja kiinnitysalustojen laminaatit sisältävät bromia/klooria alle 1 500 ppm (0,15 %), josta on klooria enintään 900 ppm (0,09
%) ja bromia enintään 900 ppm (0,09 %). Ulkoiset kaapelit (virta, näyttö ja USB) eivät ole vapaita BFR/PVC-aineista. Myöhemmin hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vapaita BFR-/PVC-aineista

4 HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. HP Care Pack -palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Valitse HP-tuotteellesi oikea palvelutaso käyttämällä HP Care Pack
-palveluiden hakutyökalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/monitors
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Lisävarusteet ja palvelut

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet
multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet,
joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP:n
USB-grafiikkasovitin

HP:llä on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit
täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaissuoritusta. HP:n huippukätevä
USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön yhdistämisen
samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten
samanaikaista käyttöä. Yhdellä sovittimella voi yhdistää kannettavan tai
pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla sovittimella voi yhdistää monta näyttöä
toisiinsa.

Tuotenumero: NL571AA

HP Business PC Security
turvalukko

Tämä kätevä laite varmistaa pöytätietokoneesi paikallaanpysyvyyden
lukitsemalla alustan kannen ja kiinnittämällä sen kiinnityspisteeseen.
Terässilmukkakaapeli on suunniteltu myös estämään näppäimistön, monitorin ja
muiden oheislaitteiden valtuuttamaton poistaminen.

Tuotenumero: PV606AA

5 vuotta, seur.
arkipäivänä
asennuspaikalla,
laitteistotuki

Jos laiteyksikön ongelmaa ei voida ratkaista etänä, saat seuraavana
arkipäivänä HP:n pätevän teknikon korjaamaan tietokoneesi paikan päälle.

Tuotenumero: U7937E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

