HP ZR2740w 68,6 cm (27'') LED-bakbelyst
IPS-skjerm
Forstørret for visuell kraft som utklasser.

Når du ønsker de beste og klareste skjermene, velger du HP
Performance-skjermer. Og nå har vi et nytt medlem. HP ZR2740w 68,6 cm
(27”) LED-bakbelyst IPS-skjerm er HPs første 68,6 cm (27”) (diagonalt) skjerm
i Performance-serien. Den har et sideforhold på 16:9 og 3,7 millioner piksler
i en ultramoderne og glatt design som er perfekt sammen med HP
Z-arbeidsstasjoner.

Imponerende fra alle vinkler
HP ZR2740w har LED-bakbelysning, er uten
kvikksølv og bemerkelsesverdig tynn. Legg så til: •
IPS-teknologi (In-Plane Switching) som gir
fremragende bildenøyaktighet med ultrabrede
visningsvinkler på 178° og opptil 10 ganger
høyere kontrastforhold enn vanlige skjermer 1 •
Opptil 1,07 milliarder skjermfarger gir
fargeoverganger som er så jevne at de virtuelt
eliminerer fargebåndartifakter • Massiv
oppløsning på 2560 x 1440 og kontrastforhold
på 1000:1 2 som gir en utrolig skarp og klar
HD-visning av innhold og multimedier • En svært
lav lysstyrkeinnstilling for dem som lager digitalt
innhold i miljøer med lav lysstyrke
Produktiv helt fra starten
HP ZR2740w-skjermen er laget for din måte å
arbeide på slik at du kommer i gang rett fra
esken. • 8-veis komfortjusteringsfot lar deg enkelt
optimalisere høyde, vipp, sving og
rotasjonsposisjon • Nydesignet HP Quick Release
2 forenkler installering og montering på og av
stativet • Ultratynn innfatning gir deg nesten
uavbrutt panoramisk visning over flere skjermer •
Integrert kabeldeksel skjuler kabler • Fireporters
USB-hub gir rask og praktisk tilkobling til
USB-enheter • DisplayPort- og Dual-link
DVI-innganger forenkler tilkobling

Utprøvd over lang tid
HP ZR2740w-skjermen ble bygd for å gi kraftig
ytelse ved siden av, og sømløs integrering med,
HP Z-arbeidsstasjoner. Driftskritisk pålitelighet er
innebygd med: • Omfattende testing som bidrar til
å sikre problemfri drift med programmene du
bruker mest • BFR/PVC-fri 3 skjerm/fot, 85 %
effektive strømforsyninger og mer enn 25 %
resirkulert harpiks slik at du kan foreta
miljøansvarlige kjøp • En begrenset 3-3-3-garanti
med beskyttelse tilgjengelig for opptil 5 år 4

HP ZR2740w 68,6 cm (27'') LED-bakbelyst
IPS-skjerm

SPESIFIKASJONER
Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

380 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk

Responshastighet

12 ms typisk

Innebygd oppløsning

2560 x 1440

Inngangssignal

1 DisplayPort-inngang; 1 Dual-Link DVI

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

120 W (maksimum); 95 W (typisk); < 2 W (ventemodus), ventemodus

Mål

med fot:64,6 x 23,5 x 54 cm
uten fot:64,6 x 6,8 x 39,2 cm

Vekt

10,5 kgmed fot

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5° til +35°; Sving: ±45°

Miljømessig

Temperatur ved drift:5 til 35°C; Fuktighet ved drift:20 til 80 % RF

Sertifisering og overholdelse av lover ISO 9241-3xx, CISPR, VCCI, KC (Korea), ETL (CSA, UL), EN55022 Class B, CNS 13438 Class B, IEC 60950-1, Kinesisk energietikett (CEL), SmartWay – kun
og forskrifter
NA - Energilogistikk, EUP Lot 6 Tier 1, BSMI’ AS/NZS 3548 Class B, “GS”-merke, TUV, CE, FCC Part 15 class B, EN55024 Class B, EN60950-1, CCC’
C-Tick, GOST, NOM (MERK: Etikett med offisielle merkedata og produktserienummer er plassert på uttrekkstapp på venstre side av skjermen).

Garanti

Begrenset 3 års deler-, arbeid- og på stedet-service, inkludert bakbelysning. Tilgjengelighet varierer etter region. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
For detaljer, kontakt HP Kundestøtte eller HP Service

1 Sammenliknet med vanlige skjermer med TN-paneler (Twisted Nematic) når vist ved 60°

2 Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter
den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere

3 Tilfredsstiller definisjonen av "BFR/PVC-fri" slik den er spesifisert i "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)’". Plastdeler inneholder < 1000 ppm (0,1%) brom [hvis Br-kilden er fra BFR] og < 1000 ppm (0,1%)
klor [hvis Cl-kilden er fra CFR, PVC eller PVC-kopolymerer]. Alle kretskort (PCB) og substratlaminater inneholder brom/klor som totalt er < 1 500 ppm (0,15 %) med maksimalt klor på 900 ppm (0,09 %) og maksimalt brom på 900 ppm (0,09 %). Eksterne kabler
(strøm, video og USB) er ikke BFR/PVC-frie. Servicedeler etter kjøp er kanskje ikke BFR/PVC-frie

4 HP Care Pack-tjenester utvider servicekontrakter ut over standardgarantiene. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Bruk HP Care Pack Services Lookup Tool på
www.hp.com/go/lookuptool for å velge riktig tjenestenivå for ditt HP-produkt. Mer informasjon om HP Care Pack-tjenester er tilgjengelig på www.hp.com/hps/carepack per produkt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Microsoft og Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
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HP ZR2740w 68,6 cm (27'') LED-bakbelyst
IPS-skjerm
Tilbehør og tjenester

HP LCD Speaker Bar

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle
støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøyttalere med fullverdig
lydområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: NQ576AA

HP USB-grafikkort

HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å utfylle
skjermene dine og forbedre den generelle databehandlingsopplevelsen. Den
svært kompakte HP USB-grafikkadapteren muliggjør tilkobling av opptil seks
skjermer samtidig slik at du kan øke produktiviteten og utføre flere oppgaver i
flere åpne programmer. Bruk én adapter til å lage bro mellom en bærbar eller
stasjonær PC og en skjerm nummer to, eller bruk flere adaptere til å koble flere
skjermer til hverandre.

Produktnummer: NL571AA

HP Business PC Security
Lock

Denne praktiske enheten sørger for at den stasjonære PC-en kan stå akkurat der
den er ved å låse kabinettdekselet og feste det til et forankringspunkt.
Ringkabelen av stål skal også forhindre ulovlig fjerning av tastatur, skjerm og
alle periferienheter.

Produktnummer: PV606AA

5 år maskinvarestøtte,
neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av maskinvareenheten på stedet neste arbeidsdag fra en
HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7937E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

