Monitor IPS HP ZR2740w de 68,6 cm (27 pol.)
com retroiluminação LED
Maior tamanho para potência visual que se supera.

Quando deseja os melhores e mais brilhantes ecrãs, escolhe os Monitores HP
Performance. E agora temos uma chegada. O Monitor IPS HP ZR2740w de
68,6 cm (27 pol.) com retroiluminação LED é o primeiro monitor de 68,6 cm
(27 pol.) na diagonal da Série Performance da HP—com uma proporção de
16:9 e 3,7 milhões de pixéis num design elegante e extremamente moderno
que complementa perfeitamente as Workstations HP Z.

Deslumbrante em todos os ângulos
Com retroiluminação LED, o HP ZR2740w está
isento de mercúrio e é incrivelmente fino. Junte a
tudo isso: • Tecnologia IPS (in-plane switching)
que proporciona uma precisão de imagem
excepcional, com ângulos de visualização de
178° e uma relação de contraste até 10x superior
em comparação com monitores convencionais 1 •
Até 1,07 mil milhões de cores de ecrã para
transições de cor tão suaves que praticamente
eliminam os artefactos de faixas de cor •
Resolução compacta de 2560 x 1440 e relação
de contraste de 1000:1 2 que lhe proporcionam
visualizações de alta definição dos seus
conteúdos e multimédia incrivelmente nítidas e
claras • Definição de luminosidade extremamente
baixa para criadores de conteúdos digitais que
trabalham em ambientes com luminosidade
reduzida
Produtivo desde o início
O monitor HP ZR2740w foi concebido de modo a
adaptar-se à forma como trabalha para que possa
começar a trabalhar de imediato. • O suporte de
ajuste confortável em 8 direcções permite-lhe
optimizar facilmente a altura, inclinação, rotação
e posição de pivô • O exclusivo e redesenhado
HP Quick Release 2 simplifica a configuração
com e sem suporte • As molduras ultrafinas
ajudam a criar conjuntos de vários monitores
panorâmicos virtualmente sem interrupções • A
tampa para cabos integrada oculta os cabos • O
hub USB com quatro portas permite a ligação
rápida e cómoda a dispositivos USB • As
entradas DisplayPort e DVI dual-link simplificam a
conectividade

Comprovado a longo prazo
O monitor HP ZR2740w foi concebido para
proporcionar desempenho potente paralelo e uma
integração perfeita com a família de Workstations
HP Z. A fiabilidade fundamental está directamente
integrada, com: • Os testes abrangentes ajudam
a assegurar o funcionamento estável com as
aplicações que mais utiliza • Suporte/ecrã isentos
de BFR/PVC 3, fontes de alimentação com
eficácia de 85% e mais de 25% de resina
reciclada para o ajudar a comprar equipamento
de forma ambientalmente responsável • Uma
garantia limitada 3-3-3 com protecção disponível
até 5 anos 4

Monitor IPS HP ZR2740w de 68,6 cm (27
pol.) com retroiluminação LED

ESPECIFICAÇÕES
Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

380 cd/m²

Relação de contraste

1000:1 estático

Taxa de resposta

12 ms típico

Resolução nativa

2560 x 1440

Sinal de entrada

1 entrada DisplayPort; 1 DVI Dual-Link

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

120 W (máximo); 95 W (normal); < 2 W (em espera), em espera

Dimensões

com base:64,6 x 23,5 x 54 cm
sem base:64,6 x 6,8 x 39,2 cm

Peso

10,5 kgcom base

Funcionalidades ergonómicas

Inclinação: -5 a + 35°; Rotação: ±45°

Ambientais

Temperatura de funcionamento:5 até 35 °C; Humidade de funcionamento:20 a 80% HR

Certificação de conformidade

ISO 9241-3xx, CISPR, VCCI, KC (coreano), ETL (CSA, UL), EN55022 Classe B, CNS 13438 Classe B, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), SmartWay –
apenas América do Norte - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, BSMI’ AS/NZS 3548 Classe B, "GS" Mark, TUV, CE, FCC Parte 15 classe B, EN55024 Classe
B, EN60950-1, CCC’ C-Tick, GOST, NOM (NOTA: a etiqueta de classificação da agência e do número de série do produto está afixada numa patilha
retráctil, no lado esquerdo do monitor).

Garantia

Garantia de 3 anos para peças, mão-de-obra e assistência no local de instalação, incluindo retro-iluminação. A disponibilidade depende da região. São
aplicáveis determinadas restrições e exclusões. Para obter detalhes, entre em contacto com o Centro de Apoio ao Cliente HP ou com o Centro de Assistência

1 Em comparação com monitores convencionais com painéis TN (Twisted Nematic), com um ângulo de visualização de 60°

2 Todas as especificações representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes utilizados pela HP
o desempenho real pode ser superior ou inferior

3 Em conformidade com a definição avançada de "sem BFR/PVC", de acordo com o definido na "Declaração da Posição iNEMI" sobre a "Definição de material electrónico com baixo teor de halogéneo (isento de BFR/CFR/PVC)". As peças de plástico contêm
< 1000 ppm (0,1%) de bromo [se o Br for proveniente de BFRs] e < 1000 ppm (0,1%) de cloro [se o Cl for proveniente de CFRs ou PVC ou copolímeros de PVC]. Todas as placas de circuito impresso (PCB) e laminados de substrato contêm um total de
bromo/cloro de < 1500 ppm (0,15%) com um máximo de cloro de 900 ppm (0,09%) e um máximo de bromo de 900 ppm (0,09%). Os cabos externos (alimentação, vídeo e USB) não estão isentos de BFR/PVC. As peças sobresselentes após a compra
poderão não estar isentas de BFR/PVC

4 Contratos de Serviços HP Care Pack alargados que vão mais longe do que as garantias padrão. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar, dependendo da localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição
do hardware. Para seleccionar o nível de serviço adequado ao seu produto HP, utilize a Ferramenta de Pesquisa de Serviços HP Care Pack em www.hp.com/go/lookuptool. Estão disponíveis informações adicionais sobre os Serviços HP Care Pack por produto
em www.hp.com/hps/carepack.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/monitors
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Monitor IPS HP ZR2740w de 68,6 cm (27
pol.) com retroiluminação LED
Acessórios e Serviços

Speaker Bar LCD HP

Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar
funções de apoio multimédia completas, incluindo colunas estéreo com
amplitude sonora total e uma tomada externa para auscultadores.

Número do produto: NQ576AA

Adaptador Gráfico
USB HP

A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos
separadamente) concebidos para completar os nossos monitores e aumentar a
experiência de computação de forma geral. O Adaptador de Gráficos
super-compact HP USB permite a ligação de até seis monitores em simultâneo
para o ajudar a aumentar a produtividade e partilhar tarefas entre várias
aplicações abertas. Utilize um adaptador para ligar um notebook ou
computador de secretária e o segundo monitor ou utilize vários adaptadores
para ligar vários visores entre si.

Número do produto: NL571AA

Cadeado de
Segurança PC HP
Business

Este prático dispositivo garante que o seu PC de secretária permaneça
exactamente onde está, bloqueando a tampa do chassis e fixando-o num ponto
de ancoragem. O cabo de aço também foi concebido de forma a impedir a
remoção não autorizada do teclado, monitor e todos os periféricos.

Número do produto: PV606AA

5 anos de Suporte HW
no local no dia útil
seguinte

Receba reparação no local no dia útil seguinte de um técnico qualificado
da HP para a sua unidade de hardware avariada, se o problema não
puder ser resolvido remotamente.

Número do produto: U7937E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

