Adatlap

HP Z Display Z30i 76,2 cm-es (30 hüvelykes) IPS
LED-es hátsó megvilágítású monitor
A HP Z Display kijelzők maximális hatékonyságot nyújtanak a
kereskedelmi vállalatoknak

Használja ki az egyedülálló
képpontosságot, a kivételes állítási
lehetőségeket és a kereskedelmi
környezethez optimalizált
kulcsfontosságú megbízhatóságot.
Az IPS Gen 2 panelekre épülő HP
Z30i 76,2 cm-es (30 hüvelykes) IPS
kijelző energiatakarékosabb az
első generációs
IPS-technológiánál, és rendkívül
széles látószöget biztosít, ami
elősegíti a közös munkavégzést.

Íme az új, energiahatékony és sokoldalú IPS Gen 2 panel
● Csökkentheti energiafogyasztását1, és kihasználhatja az sRGB-színterek 100%-át, illetve az Adobe
RGB-színterek 99%-át az IPS Gen 2 panelek révén.
● A rendkívül széles, mindenkinek ugyanazt a betekintést biztosító látószögnek köszönhetően felgyorsíthatja a
csapatmunkát és a közös döntéshozatalt.
● A keskeny keretek közé foglalt, 30 hüvelykes képátlójú kijelzőn lenyűgözően részletes képeket tekinthet meg, a
rendkívül nagy, 2560 x 1600 képpontos felbontás pedig páratlan megjelenítési teljesítményt nyújt a 4,1 millió
képpontnak köszönhetően.
● A 350 cd/m2-es fényerő, az 1000:1 kontrasztarány, az 5M:1 dinamikus kontrasztarány és a 8
ezredmásodperces válaszidő éles és tiszta megjelenítést eredményez.2
● Feljavíthatja a képernyőn megjelenő képek sötét területeit, és akár a legkisebb részleteket is megtekintheti az
integrált Black Stretch technológiának köszönhetően.
Tervezett kényelem
● A legkényelmesebb helyzet beállítását a HP exkluzív, 4 módon állítható állványa és az integrált, VESA rögzítést
lehető tevő HP QR2 Quick Release biztosítja.
Egyszerű csatlakoztatás
● Élvezheti a régebbi és a legújabb eszközökkel is kompatibilis csatlakoztatás előnyeit olyan bemeneteknek
köszönhetően, mint a DisplayPort 1.2, a DVI, a VGA, a HDMI 1.4, a HP Speaker Bar hangkimenete3 és a négy USB
3.0-port, amelyek akár 10x-szer gyorsabbak az USB 2.0-portoknál.
Rend a lelke mindennek
● A beépített kábelrendező kapoccsal rendet tarthat. Az opcionális HP vékonykliens rögzítőkészlettel letisztult,
kompakt többfunkciós munkaállomást teremthet.3 A HP QR2 Quick Release a kijelzőbe lett integrálva, ami gyors
beállítást és VESA rögzítést tesz lehetővé.
Ismerkedjen meg monitorának új legjobb barátjával
● Munkaterületét átméretezhető képernyő-partíciókkal szabhatja személyre. A HP Display Assistant szoftver
segítségével egyszerre dolgozhat dokumentumokon, táblázatokon és e-maileken a képernyő elkülönülő részein.
● A bővített eszköztárban a csatlakoztatott kijelzőkön megnyitott összes alkalmazást megtekintheti. Csökkentheti
a lopás veszélyét a felhasználó által megadott PIN-kóddal, amely inaktiválja a monitort, ha jóváhagyás nélkül
választják le a számítógépről.
Nem kell aggódnia
● Biztos lehet benne, hogy IT befektetését szabványos, három éves jótállás támogatja. A külön megvásárolható
HP Care Pack szolgáltatásokkal6 a védelmet akár 5 évre is bővítheti.
● Biztos lehet benne, hogy IT befektetését szabványos, három éves jótállás támogatja. A külön megvásárolható
HP Care Pack szolgáltatásokkal6 a védelmet akár 5 évre is bővítheti.
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HP Z Display Z30i 76,2 cm-es (30 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású monitor
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4

Termékszín

Fekete

Képernyőméret (átlós)

76,2 cm (30")

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

350 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus

Válaszarány

8 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Oldalarány

Széles képernyős (16:10)

Natív felbontás

2560 x 1600

Megjelenítési jellemzők

Plug and play; Csillogásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek; LED-es háttérvilágítás;
Tengelyforgatás; Képsíkváltós (IPS) panel

Bemeneti jel

1 VGA; 1 DisplayPort (HDCP-támogatással); 1 DVI-D (HDCP-támogatással); 1 HDMI (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

5 USB 3.0 (egy számítógéphez csatlakoztatható, négy USB-eszközhöz csatlakoztatható)

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–250 V~

Energiafogyasztás

Energiahatékonysági osztály: C; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 66 W; Éves energiafogyasztás: 97 kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,35 W;
Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,34 W; Energiafogyasztási adatok: 125 W (maximális), 85 W (jellemző), 0,5 W (készenléti állapot);
Képernyőfelbontás: 2560 x 1600

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

69,03 x 26,64 x 60,1 cm

Méretek állvány nélkül (Szé x 69,03 x 6,63 x 44,98 cm
Mé x Ma)
Súly

9,96 kg (talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 és +20° között; Forgathatóság: ±45°

Multimédia

Hangkimenet-csatlakozó

Környezeti

Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú; TCO minősítésű

Energiahatékonysági
megfelelés

Energy Star® minősítés

A doboz tartalma

Monitor; Váltóáramú tápkábel; USB-kábel; DisplayPort-kábel; DVI-D kábel; Dokumentációs CD; HP Display Assistant szoftver

Jótállás

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP Z Display Z30i 76,2 cm-es (30 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP
vékonykliens-rögzítőkészlet

HP vékonykliensét vagy ultravékony asztali számítógépét a megfelelő HP Z kijelzők hátlapjához rögzítheti és a HP
vékonykliens-rögzítőkészlettel optimális, ergonomikus állíthatóságot tarthat fenn.1

HP 5 éves, következő
munkanapi, rendkívül nagy
méretű monitorra vonatkozó
hardvertámogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

Termékszám: E5J35AA

Termékszám: UE370E
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HP Z Display Z30i 76,2 cm-es (30 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású monitor
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
Az IPS Gen 1 panelekhez képest.
Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
Az opcionális kiegészítők külön vásárolhatók meg. A vékonykliens külön vásárolható meg. A vékonykliens várhatóan 2013 szeptemberétől érhető el.
4 EPEAT® Gold, ahol a HP kereskedelmi kijelző termékeket regisztrál. Országa regisztrációs állapotát a www.epeat.net webhelyen tekintheti meg.
5 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.
6 A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidői a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának dátumától érvényes. A szolgáltatásra megszorítások és korlátozások érvényesek.
További részletekért menjen a www.hp.com/go/cpc webhelyre.
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Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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