IPS monitor HP ZR2740w s podsviet. LED a
uhlopriečkou 68,6 cm (27”)
Vylepšenia pre špičkovú zobrazovací výkon.

Ak chcete najlepšie a najjasnejšie zobrazenie, zvoľte si monitor HP
Performance. A teraz máme novinku. IPS monitor HP ZR2740w 68,6 cm (27”)
s LED podsvietením je prvým monitorom radu Performance od HP s
uhlopriečkou 68,6 cm (27”)—s pomerom strán 16:9 a 3,7 miliónom pixlov v
ultra modernom a elegantnom dizajne, ktorý perfektne dopĺňa pracovné
stanice HP Z.

Ohromujúci v každom smere
HP ZR2740w má LED podsvietenie, neobsahuje
ortuť a je pozoruhodne tenký. K tomu pridajte: •
Technológia IPS (prepínanie v rovine), ktorá
poskytuje vynikajúcu presnosť obrazu s
ultra-širokým 178° zorným uhlom a až 10 krát
vyšším kontrastným pomerom ako bežné
monitory1 • Až 1,07 mld. zobrazovaných farieb
pre také hladké farebné prechody, že prakticky
vylučujú zobrazenie artefaktov v podobe
farebných pruhov • Masívne rozlíšenie 2560 x
1440 a kontrastný pomer 1000:12 vám poskytne
neuveriteľne ostré veľmi kvalitné zobrazenie vášho
obsahu a multimédií • Nastavenie ultranízkeho
jasu pre tvorcov digitálneho obsahu, ktorí pracujú
pri slabých svetelných podmienkach
Produktivita od začiatku
Monitor HP ZR2740w je navrhnutý pre váš spôsob
práce, takže môžete začať okamžite po vybalení
zo škatule. • 8-smerové komfortné nastavenie
stojanu umožňuje jednoducho optimalizovať
výšku, naklopenie, natočenie a pozíciu monitora •
prepracovaný držiak HP Quick Release 2
zjednodušuje inštaláciu a odinštalovanie stojanu •
Ultra tenké rámčeky vám pomôžu vytvoriť
prakticky neprerušované panoramatické
prepojenie viacerých monitorov • Integrovaný kryt
káblov ukrýva káble • Štvorportový USB
rozbočovač umožňuje rýchle a pohodlné
pripojenie USB zariadení • Vstupy DisplayPort a
dual-link DVI zjednodušujú pripojenie

Overené počas dlhej doby
Monitor HP ZR2740w bol vytvorený pre
poskytovanie špičkového výkonu a pre jednoduchú
integráciu s pracovnou stanicou rodiny HP Z.
Kritická spoľahlivosť je súčasťou spolu s: •
Rozsiahle testovanie, ktoré zabezpečuje
bezproblémovú spoluprácu s vašimi
najpoužívanejšími aplikáciami • Displej/stojan
bez obsahu BFR/PVC 3, napájací zdroj s
efektivitou 85% a viac ako 25% recyklovanej
živice, takže môžete nakúpiť zariadenie s
ohľadom na životné prostredie • Obmedzená
záruka 3-3-3 s ochranou dostupnou až do 5 rokov
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IPS monitor HP ZR2740w s podsviet. LED a
uhlopriečkou 68,6 cm (27”)

ŠPECIFIKÁCIE
Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

380 cd/m²

Pomer kontrastu

1000:1 statický

Rýchlosť odpovede

typicky 12 ms

Natívne rozlíšenie

2560 x 1440

Vstupný signál

1 vstup DisplayPort; 1 Dual-Link DVI

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

120 W (maximálne); 95 W (bežne); < 2 W (poh. režim), pohotovostný režim

Rozmery

so stojanom:64,6 x 23,5 x 54 cm
bez stojana:64,6 x 6,8 x 39,2 cm

Hmotnosť

10,5 kgso stojanom

Ergonomické vlastnosti

Sklon: -5 až +35°; Otáčanie: ± 45°

Okolitý

Prevádzková teplota:5 až 35 °C; Prevádzková vlhkosť:od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Osvedčenie a zhoda

ISO 9241-3xx, CISPR, VCCI, KC (Kórea), ETL (CSA, UL), EN55022 trieda B, CNS 13438 trieda B, IEC 60950-1, energetická značka Číny (CEL), SmartWay –
iba NA - energetická logistika, povolenie EUP Lot 6 Tier 1, BSMI’ AS/NZS 3548 trieda B, značka “GS”, TUV, CE, FCC časť 15 trieda B, EN55024 trieda B,
EN60950-1, CCC’ C-Tick, GOST, NOM (POZNÁMKA: štítok zastúpenia a sériové číslo zariadenia sa nachádzajú na výsuvnej karte na ľavej strane
monitora).

Záruka

Obmedzená 3-ročná záruka na súčasti, prácu a servis u zákazníka, vrátane výmeny. Dostupnosť sa odlišuje podľa oblasti. Platia určité obmedzenia a
výnimky. Pre detaily, kontaktujte HP Customer Support or Service

1 V porovnaní s tradičnými monitormi s panelmi TN (Twisted Nematic) pri pohľade zo 60° uhla
2 Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP
skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší

3 Spĺňajú definíciu vývoja „bez obsahu BFR/PVC“, ktorá sa uvádza v doklade „Prehľad polohy iNEMI v definícii „nízkohalogénovej" elektroniky (bez BFR/CFR/PVC)’". Plastové diely obsahujú < 1 000 častíc brómu/milión (0,1%) [ak BFT tvorí zdroj brómu] a <
1 000 častíc chlóru/milión (0,1%) na [ak CFR alebo PVC alebo PVC kopolyméry tvoria zdroj chlóru]. Všetky tlačené dosky plošných spojov (PCB) a substrátové lamináty obsahujú celkový počet bromidu/chloridu <1500 častíc/milión (0,15%) s maximálnym
podielom chloridu 900 častíc/milión (0,09%) a maximálnym podielom bromidu 900 častíc/milión (0,09%). Externé káble (napájanie, video a USB) nie sú bez obsahu BFR/PVC. Zakúpené náhradné diely môžu obsahovať určitý podiel BFR/PVC

4 Servisné služby HP Care Pack predlžujú servisné zmluvy, ktoré presahujú štandardné záruky. Úrovne servisu a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Servis začína dňom nákupu hardvéru. Ak chcete vybrať
správnu úroveň servisu pre svoj produkt HP, použite vyhľadávací nástroj servisných služieb HP Care Pack na stránke www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie o servise HP Care Pack podľa produktu sú dostupné na www.hp.com/hps/carepack.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch alebo v iných krajinách. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná
známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
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IPS monitor HP ZR2740w s podsviet. LED a
uhlopriečkou 68,6 cm (27”)
Príslušenstvo a služby

Reproduktorový panel
HP LCD Speaker Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné
funkcie pre multimédiá vrátane stereo reproduktorov s úplným zvukovým
rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Číslo produktu: NQ576AA

USB Grafický adaptér
HP

HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne),
ktoré sú navrhnuté aby spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový
zážitok z používania počítača. Superkompaktný USB grafický adaptér HP
umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť vašu produktivitu
a súbežnú prácu v niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér
na premostenie medzi notebookom alebo stolným počítačom a druhým
monitorom, alebo používajte viac adaptérov na pripojenie niekoľkých displejov
navzájom.

Číslo produktu: NL571AA

Bezpečnostný zámok
pre PC HP Business

Toto praktické zariadenie zabezpečí, že váš stolový osobný počítač zostane
presne tam, kde je – zámkom zabezpečuje kryt šasi k bodu zaistenia. Kábel
s oceľovou slučkou je tiež navrhnutý tak, aby zabránil neoprávnenému
odstráneniu klávesnice, monitora a všetkých periférnych zariadení.

Číslo produktu: PV606AA

5 rokov HW podpora
na mieste na
nasledujúci pracovný
deň

Získajte pre svoje pokazené hardvérové zariadenie opravu na mieste v
nasledujúci pracovný deň od kvalifikovaného technika spoločnosti HP, ak sa
problém nedá vyriešiť na diaľku.

Číslo produktu: U7937E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

