Taulukot

HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z30i -IPS-näyttö,
LED-taustavalaistus, 76,2 cm (30 tuumaa)
Maksimoi kaupallisen yrityksen tuottavuus HP Z -näytön avulla

Kaupalliseen käyttöympäristöön
optimoitu näyttö tarjoaa
poikkeuksellisen laadukkaan
kuvatarkkuuden, erinomaisen
säädettävyyden ja liiketoiminnalle
elintärkeän luotettavuuden.
Lävistäjältään 76,2-senttinen
(30-tuumainen) HP Z30i
-IPS-näyttö, jossa on toisen
sukupolven IPS-paneelit, säästää
virtaa enemmän kuin ensimmäisen
sukupolven IPS-tekniikalla
varustetut näytöt, minkä lisäksi
erityisen laajat katselukulmat
edistävät yhteistyötä työpaikalla.
Uusi, energiaa säästävä toisen sukupolven IPS-näyttö on tiimipelaaja
● Toisen sukupolven IPS-paneelit alentavat virrankulutusta1 ja toistavat sRGB-väriavaruudesta 100 % ja Adoben
RGB-väriavaruudesta 99 %.
● Erityisen laaja katselukulma nopeuttaa työtiimien selontekoja ja yhteistä päätöksentekoa, kun jokainen saa yhtä
upean näkymän.
● Kapeareunaiselta, lävistäjältään 30-tuumaiselta näytöltä voit nähdä jokaisen upean yksityiskohdan
huipputarkalla 2 560 x 1 600 -resoluutiolla, joka tuottaa uskomattoman 4,1 miljoonan pikselin kuvan.
● Voit kokea kirkkaan ja selkeän kuvan, jonka luminanssi on 350 cd/m2, kontrastisuhde on 1000:1, dynaaminen
kontrastisuhde on 5 milj. : 1 ja vasteaika on 8 ms.2
● Voit vahvistaa kuvien tummia alueita ja nähdä entistä tarkemmin pienimmätkin yksityiskohdat, sillä näyttö
käyttää Black Stretch -tekniikkaa.
Suunniteltu käyttömukavuutta ajatellen
● HP:n ainutlaatuisen neljään suuntaan säädettävän jalustan ja VESA-kiinnityksen mahdollistavan kiinteän HP QR2
-pikairrotustoiminnon ansiosta voit ottaa mukavan katseluasennon.
Helppo liitettävyys
● Hyödynnä liitettävyys niin tulevaisuuden laitteisiin kuin vanhoihinkin ratkaisuihin – näytön liitäntävalikoimaan
lukeutuvat DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, äänilähtö HP Speaker Bar -kaiuttimelle3 ja neljä USB 3.0 -porttia,
joiden tiedonsiirto on jopa kymmenen kertaa USB 2.0. -liitäntää nopeampaa.
Kaikki yhdessä
● Laita kaapelit kuriin näyttöön kuuluvalla johtopidikkeellä. Lisävarusteena saatavalla HP Thin Client
-asennussarjalla3 voit koota siistin ja pieneen tilaan sopivan all-in-one-ratkaisun. HP QR2 -pikairrotustoiminto
kuuluu näyttöön kiinteänä osana ja mahdollistaa nopean käyttöönoton sekä VESA-kiinnityksen.
Näyttösi uusi paras ystävä
● Voit mukauttaa työskentelyalueen jakamalla näytön osioiksi, joiden kokoa voi säätää. HP Display Assistant
-ohjelmiston avulla voit käyttää asiakirjoja, taulukkoja ja sähköpostia samaan aikaan näytön eri osioissa.
● Laajennetun työkalupalkin avulla voit tarkastella kaikilla liitetyillä näytöillä avoinna olevia sovelluksia.
Käyttäjäkohtainen PIN-tunnus ehkäisee varkauksia, sillä näyttö sammuu, jos se irrotetaan tietokoneesta luvatta.
Huoleton
● Voit luottaa siihen, että IT-investointiesi tukena on kolmen vuoden rajoitettu vakiotakuu. Voit myös valita HP Care
Pack -palveluvalikoimasta6 lisätuen ja laajentaa suojauksen jopa viiteen vuoteen saakka.
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HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z30i -IPS-näyttö, LED-taustavalaistus, 76,2 cm (30 tuumaa)
Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4

Näytön koko (lävistäjä)

76,2 cm (30")

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

350 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen

Vasteaikasuhde

8 ms (harmaa–harmaa)

Kuvasuhde

Laajakuva (16:10)

Alkuperäinen tarkkuus

2 560 x 1 600

Näytön ominaisuudet

Plug-and-Play; häikäisynesto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; Näytön kierto; IPS-paneeli

Sisääntulosignaali

1 VGA-portti; 1 DisplayPort (HDCP-tuki); 1 DVI-D-liitäntä (HDCP-tuki); 1 HDMI-portti (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

5 USB 3.0 -porttia (yksi tietokoneelle, neljä muille laitteille)

Virransyöttö

Tulojännite: 100–250 V AC

Virrankulutus

125 W (enintään), 85 W (normaali), > 0,5 W (valmiustilassa)

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

69,03x26,64x60,1 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 69,03x6,63x44,98 cm
(l × s × k)
Paino

9,96 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Pystykallistus: -5 – +20°; Sivuttaiskierto: ±45°

Multimedia

Äänilähdön liitäntä

Ympäristö

elohopeaton näytön taustavalaistus; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen; TCO-hyväksytty

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

Energy Star® -hyväksytty

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z30i -IPS-näyttö, LED-taustavalaistus, 76,2 cm (30 tuumaa)
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Thin Client ‑kiinnityssarja

Voit liittää HP Thin Client- tai USDT -tietokoneen tiettyjen HP Z -näyttöjen taakse ja nauttia edelleen HP Thin Client
-kiinnityssarjan mahdollistamasta optimaalisesta ergonomisesta säädettävyydestä.

Tuotenumero: E5J35AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UE370E
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HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z30i -IPS-näyttö, LED-taustavalaistus, 76,2 cm (30 tuumaa)
Viestin alaviitteet
verrattuna ensimmäisen sukupolven IPS-paneeleihin
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Lisävarusteet hankittava erikseen. Thin Client myydään erikseen. Thin Client -sarja tullee myyntiin syyskuussa 2013.
4 EPEAT® Gold maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
5 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
6 HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista.
4AA4-8930FIE, Marraskuu 2014

