HP ZR2740w 68,6-cm (27-inch) LED-backlit
IPS-monitor
Groot formaat biedt meer visuele kracht.

Als u de beste, helderste schermen wenst, kiest u HP Performance monitoren.
Nu is er een nieuw model. De HP ZR2740w 68,6-cm (27-inch) LED-backlit
IPS-monitor is HP's eerste 68,6-cm (27-inch) diagonale Performance serie
monitor met een 16:9 aspectratio en 3,7 miljoen pixels in een ultra-modern
elegant ontwerp dat perfect bij de HP Z workstations past.

Schitterend onder elke hoek
De HP ZR2740w met LED-backlight bevat geen
kwik en is opvallend dun. En er is meer: • IPS
(in-plane switching) technologie zorgt voor een
zeer accurate weergave met ultrabrede
inkijkhoeken van 178° en een tot tienmaal hogere
contrastratio dan bij mainstream monitoren1 • Tot
1,07 miljard schermkleuren waarborgen uiterst
vloeiende overgangen vrijwel zonder
kleurbandartefacten • Hoge resolutie van 2560 x
1440 en 1000:1 contrastratio 2 zorgen voor een
ongekend scherpe, heldere hoge definitie van
content en multimedia • Ultra-lage
helderheidsinstelling voor makers van digitale
content die in donkere omgevingen werken
Productief vanaf het eerste moment
De HP ZR2740w monitor is afgestemd op uw
manier van werken en is direct uit de doos
gebruiksklaar. • 8-voudig verstelbare voet is in
hoogte verstelbaar, kantelt, draait en roteert voor
optimaal comfort • Opnieuw ontworpen HP Quick
Release 2 vergemakkelijkt monteren op en
verwijderen van de voet • Ultra-dunne randen
voor een vrijwel ononderbroken
panoramaweergave met meerdere monitoren •
Geïntegreerde kabelafdekplaat verbergt kabels •
USB-hub om tot vier USB-apparaten op de monitor
aan te sluiten • DisplayPort- en dual-link
DVI-ingangen bieden handige
aansluitmogelijkheden

Beproefd op lange termijn
De HP ZR2740w monitor is ontworpen om
krachtige prestaties te leveren en naadloos te
integreren met de HP Z workstationfamilie.
Bedrijfskritische betrouwbaarheid is ingebouwd: •
Uitgebreide testprocedures waarborgen een
naadloze werking met uw favoriete applicaties •
BFR/PVC-vrij 3 scherm/voet, 85% efficiënte
voedingen en meer dan 25% gerecycled
kunststofhars zorgen dat u een milieubewuste
aankoop doet • 3-3-3 garantie met
uitbreidingsmogelijkheid tot 5 jaar 4

HP ZR2740w 68,6-cm (27-inch) LED-backlit
IPS-monitor

SPECIFICATIES
Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

380 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1 statisch

Responssnelheid

12 ms gemiddeld

Standaardresolutie

2560 x 1440

Invoersignaal

1 DisplayPort-ingang; 1 dual-link DVI

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

120 Watt (max); 95 Watt (gem); < 2 Watt (standby), standby

Afmetingen

met voet:64,6 x 23,5 x 54 cm
zonder voet:64,6 x 6,8 x 39,2 cm

Gewicht

10,5 kgmet voet

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +35°; Draaien: ±45°

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf:5 tot 35 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:20 tot 80% rel

Certificering en compatibiliteit

ISO 9241-3xx, CISPR, VCCI, KC (Korea), ETL (CSA, UL), EN55022 Klasse B, CNS 13438 Klasse B, IEC 60950-1, China energielabel (CEL), SmartWay –
alleen NA – energielogistiek, EUP Lot 6 Tier 1, BSMI’ AS/NZS 3548 Klasse B, GS-merk, TÜV, CE, FCC Part 15 Klasse B, EN55024 Klasse B, EN60950-1,
CCC’ C-Tick, GOST, NOM (NOOT: het kwalificatielabel en het serienummer bevinden zich op een uitschuifbare tab aan de linkerzijde van de monitor).

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

1 In vergelijking met mainstream monitoren met TN (Twisted Nematic) schermen, bekeken onder een hoek van 60°
2 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten
de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn

3 Voldoet aan de definitie in ontwikkeling van 'BFR/PVC-vrij' zoals opgenomen in de "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)’". Plastic onderdelen bevatten < 1000 ppm (0,1%) broom [als de Br bron

afkomstig is van BFR's] en < 1000 ppm (0,1%) chloor [als de Cl bron afkomstig is van CFR's of PVC of PVC copolymeren]. Alle printplaat- (PCB) en substraatlaminaten bevatten een broom/chloortotaal van <1500 ppm (0,15%) met maximaal 900 ppm (0,09%)
chloor en maximaal 900 ppm (0,09%) broom. Externe kabels (voeding, video en USB) zijn niet BFR/PVC-vrij. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd BFR/PVC-vrij

4 HP Care Pack Services bieden servicecontractopties ter aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren afhankelijk van uw land of regio. Service gaat in op de datum van aanschaf van

de hardware. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen gebruikt u de HP Care Pack Services Lookup Tool op: www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie over HP Care Pack Services per product is beschikbaar op: www.hp.com/hps/carepack.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
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Microsoft en Windows zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of anderen landen. Windows Vista is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van
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HP ZR2740w 68,6-cm (27-inch) LED-backlit
IPS-monitor
Accessoires en services

HP LCD luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige
multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor
stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe
hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

HP USB grafische
adapter

HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als aanvulling
op onze monitoren, om uw computer nog prettiger te gebruiken. De
super-compacte HP USB grafische adapter maakt het mogelijk tot zes schermen
tegelijk aan te sluiten om de productiviteit te verhogen en te multi-tasken met
verschillende geopende applicaties. Gebruik één adapter als aansluiting tussen
een notebook of desktop pc en een tweede monitor of meerdere adapters om
diverse schermen op elkaar aan te sluiten.

Bestelnr.: NL571AA

HP Business pc
veiligheidsslot

Dit handige apparaat zorgt dat uw desktop pc blijft waar hij is: het vergrendelt
de behuizing en zet deze vast aan een ankerpunt. De stalen kabel voorkomt
ongewenste verwijdering van toetsenbord, monitor en randapparaten.

Bestelnr.: PV606AA

5 jaar on-site respons
op de volgende
werkdag, HW support

Als het hardwareprobleem niet remote kan worden verholpen, heeft u recht
op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP
gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7937E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

