Φύλλο δεδομένων

Οθόνη IPS HP Z Z30i 76,2 cm (30'') με οπισθοφωτισμό
LED
Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα των εμπορικών επιχειρήσεων με
μια οθόνη HP Z

Εξασφαλίστε μοναδική ακρίβεια
εικόνας, εξαιρετικές δυνατότητες
προσαρμογής και αξιοπιστία στις
λειτουργίες κρίσιμης σημασίας,
βελτιστοποιημένη για εμπορικά
περιβάλλοντα. Χάρη στην
τεχνολογία IPS 2ης γενιάς, η οθόνη
IPS HP Z30i 76,2 cm (30'')
προσφέρει εξοικονόμηση
ενέργειας συγκριτικά με την
τεχνολογία IPS πρώτης γενιάς και
ακόμα πιο ευρείες γωνίες
προβολής που διευκολύνουν τη
συνεργασία.
Καλωσορίστε τη νέα τεχνολογία IPS 2ης γενιάς
● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας1 και απολαύστε 100% κάλυψη χρωματικών χώρων sRGB και 99% κάλυψη
χρωματικών χώρων Adobe RGB με τις οθόνες IPS 2ης γενιάς.
● Επιταχύνετε τις ομαδικές αναθεωρήσεις και τη συνεργατική λήψη αποφάσεων, χάρη στις γωνίες προβολής
μεγάλου εύρους που χαρίζουν σε όλους την ίδια, μοναδική εικόνα.
● Δείτε όλες τις εντυπωσιακές λεπτομέρειες σε μια οθόνη 30 ιντσών με στενό πλαίσιο και εξαιρετικά υψηλή
ανάλυση 2560 x 1600 που παρέχει κορυφαία προβολή 4,1M pixel.
● Απολαύστε ζωηρόχρωμη, καθαρή εικόνα με φωτεινότητα 350 cd/m2, λόγο αντίθεσης 1000:1, δυναμικό λόγο
αντίθεσης 5.000.000:1 και χρόνο απόκρισης 8 ms.2
● Βελτιώστε τις σκοτεινές περιοχές των εικόνων στην οθόνη και δείτε ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες
χάρη στην ενσωματωμένη τεχνολογία Black Stretch.
Σχεδίαση για μεγαλύτερη άνεση
● Βρείτε την πιο άνετη θέση με την αποκλειστική βάση HP τεσσάρων κατευθύνσεων και το ενσωματωμένο HP
QR2 Quick Release που προσφέρει δυνατότητα προσάρτησης σε σύστημα VESA.
Συνδεθείτε
● Απολαύστε συνδεσιμότητα μελλοντικού και παλαιού τύπου με ποικιλία υποδοχών εισόδου, όπως DisplayPort
1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, έξοδο ήχου για HP Speaker Bar3 και τέσσερις θύρες USB 3.0 με ταχύτητες έως 10 φορές
πιο γρήγορες συγκριτικά με τις θύρες USB 2.0.
Οργάνωση και τάξη
● Οργανωθείτε με το ενσωματωμένο κλιπ διαχείρισης καλωδίων. Δημιουργήστε ένα τακτικό σύστημα all-in-one
μικρών διαστάσεων με το προαιρετικό κιτ προσάρτησης ΗΡ Thin Client3. Το HP QR2 Quick Release είναι
ενσωματωμένο στην οθόνη για γρήγορη εγκατάσταση και παρέχει δυνατότητα προσάρτησης σε σύστημα
VESA.
Γνωρίστε τον νέο καλύτερο φίλο της οθόνης σας
● Προσαρμόστε το χώρο εργασίας σας δημιουργώντας περιοχές στην οθόνη με προσαρμοζόμενο μέγεθος.
Εργαστείτε ταυτόχρονα με έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και email σε ξεχωριστές περιοχές της οθόνης με το
λογισμικό HP Display Assistant.
● Δείτε τις ανοιχτές εφαρμογές σε όλες τις συνδεδεμένες οθόνες, με την εκτεταμένη γραμμή εργαλείων.
Αποτρέψτε την κλοπή χρησιμοποιώντας κωδικό PIN που θα καθορίζει ο χρήστης και θα απενεργοποιεί την
οθόνη σε περίπτωση που αποσυνδεθεί από τον υπολογιστή χωρίς έγκριση.
Μείνετε ήσυχοι
● Μείνετε σίγουροι ότι η IT επένδυσή σας καλύπτεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Επιλέξτε
προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack6 για να επεκτείνετε την προστασία της επένδυσής σας έως 5 χρόνια.
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Οθόνη IPS HP Z Z30i 76,2 cm (30'') με οπισθοφωτισμό LED Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

76,2 cm (30")

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

350 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική

Ρυθμός απόκρισης

8 ms από γκρι σε γκρι

Λόγος διαστάσεων

Ευρεία οθόνη (16:10)

Εγγενής ανάλυση

2560 x 1600

Χαρακτηριστικά οθόνης

Plug-and-Play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED,
περιστροφή, οθόνη τεχνολογίας IPS

Σήμα εισόδου

1 VGA, 1 DisplayPort (με υποστήριξη HDCP), 1 DVI-D (με υποστήριξη HDCP), 1 HDMI (με υποστήριξη HDCP)

Θύρες και υποδοχές

5 USB 3.0 (μία upstream, τέσσερις downstream)

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 250 VAC

Κατανάλωση ισχύος

125 W (μέγιστη), 85 W (τυπική), > 0,5 W (αναμονή)

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 69,03 x 26,64 x 60,1 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 69,03 x 6,63 x 44,98 cm
x Υ)
Βάρος

9,96 kg
(με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +20°. Οριζόντια περιστροφή: ±45°

Πολυμέσα

Υποδοχή εξόδου ήχου

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο, γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, πιστοποίηση TCO

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση Energy Star®
ενέργειας
Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Οθόνη IPS HP Z Z30i 76,2 cm (30'') με οπισθοφωτισμό LED
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Κιτ τοποθέτησης HP Thin
Client

5 έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Συνδέστε το HP Thin Client ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή Ultra-slim στο πίσω μέρος επιλεγμένων οθονών HP Z και
διατηρήστε τη βέλτιστη εργονομική ρύθμιση με το κιτ τοποθέτησης HP Thin Client.

Αριθμός προϊόντος: E5J35AA

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως
Αριθμός προϊόντος: UE370E

Φύλλο δεδομένων

Οθόνη IPS HP Z Z30i 76,2 cm (30'') με οπισθοφωτισμό LED
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Σύγκριση με τις οθόνες IPS 1ης γενιάς.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Τα προαιρετικά εξαρτήματα πωλούνται ξεχωριστά. Ο υπολογιστής Thin Client πωλείται ξεχωριστά. Το κιτ Thin Client αναμένεται να είναι διαθέσιμο το Σεπτέμβριο του 2013.
4 EPEAT® Gold, όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα απεικόνισης. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.
5 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
6 Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και
περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/cpc.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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