Folha de Dados

Monitor HP Z IPS Z30i com retroiluminação LED de
76,2 cm (30 pol.)
Maximize a produtividade na empresa com um Ecrã HP Z

Obtenha uma precisão de imagem
fora de série, uma adaptabilidade
excecional e uma fiabilidade
otimizada nos sistemas críticos
para ambientes empresariais. Com
painéis IPS de 2ª Ger., o monitor HP
IPS Z30i de 76,2 cm (30 pol.)
oferece maior poupança de energia
em relação à tecnologia IPS de 1ª
Ger. e ângulos de visualização
ainda mais alargados que
impulsionam uma melhor
colaboração.

Dê as boas-vindas ao seu novo membro da equipa, o IPS de 2ª Ger. com poupança de energia
● Diminua o seu consumo de energia 1 e obtenha uma cobertura de 100% dos espaços de cor sRGB e de 99% dos
espaços de cor Adobe RGB com os painéis IPS de 2ª Gen.
● Torne as análises em equipa e a tomada de decisões coletiva mais rápidas com ângulos de visualização ainda
mais alargados, que permitem que todos consigam ter a mesma visualização otimizada.
● Veja todos os fantásticos pormenores num ecrã de 30 pol. na diagonal com moldura fina e uma altíssima
resolução de 2560 x 1600 com 4,1 milhões de pixéis para um poder de imagem máximo.
● Experiencie uma apresentação clara e nítida com uma taxa de brilho de 350 cd/m2, uma razão de contraste de
1000:1, uma razão de contraste dinâmico de 5M:1 e 8 ms de tempo de resposta.2
● Melhore as zonas escuras das imagens apresentadas no ecrã e veja os pormenores mais pequenos ainda
melhor com a tecnologia Black Stretch integrada.
Concebido para conforto
● Encontre a posição mais confortável para si com a base exclusiva da HP regulável em quatro pontos e o HP QR2
Quick Release integrado que permite montagem com suporte VESA.
Mantenha-se sempre ligado.
● Desfrute de uma conetividade legada e preparada para o futuro a partir de uma gama de entradas que incluem
DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, saída de áudio para uma barra de som HP3 e quatro portas USB 3.0, com
velocidades até 10x mais rápidas do que a tecnologia USB 2.0.
Mantenha tudo no seu lugar
● Organize-se com a mola de gestão de cablagem integrada. Crie um all-in-one harmonioso e compacto com o kit
de montagem HP Thin Client opcional3. O HP QR2 Quick Release está integrado no monitor de forma a permitir
uma configuração rápida e montagem com suporte VESA.
Conheça o novo melhor amigo do seu monitor
● Personalize a sua área de trabalho com partições de ecrã redimensionáveis. Trabalhe em documentos, folhas de
cálculo e email em áreas separadas no ecrã, ao mesmo tempo, como o Software HP Display Assistant.
● Visualize as aplicações abertas em todos os ecrãs ligados com a barra de ferramentas alargada. Evite o roubo
com um PIN designado pelo utilizador que desactiva o monitor se estiver desligado de um PC sem aprovação.
Respire de alívio
● Pode ter a certeza de que o seu investimento de TI é apoiado por uma garantia limitada padrão de três anos.
Escolha entre os serviços opcionais HP Care Pack6 para alargar a sua protecção até 5 anos.

Folha de Dados

Monitor HP Z IPS Z30i com retroiluminação LED de 76,2 cm (30 pol.) Tabela de
especificações

Número do produto

D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4

Dimensão do ecrã (diagonal)

76,2 cm (30 pol.)

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

350 cd/m²

Relação de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico

Razão de resposta

8 ms cinzento para cinzento

Proporção

Panorâmico (16:10)

Resolução nativa

2560 x 1600

Características do ecrã

Plug-and-Play; Antirreflexo; Programável pelo utilizador; Seleção de idioma; Controlos apresentados no ecrã; Retroiluminação LED; Rotação em pivô;
Placa In Plane Switching

Sinal de entrada

1 VGA; 1 DisplayPort (com suporte HDCP); 1 DVI-D (com suporte HDCP); 1 HDMI (com suporte HDCP)

Portas e Ligações

5 USB 3.0 (uma upstream, quatro downstream)

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 250 V CA

Consumo de energia

125 W (máximo), 85 W (típico), >0,5 W (standby)

Dimensões com suporte (L x P 69,03 x 26,64 x 60,1 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 69,03 x 6,63 x 44,98 cm
x A)
Peso

9,96 kg
(com base)

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: -5 a +20°; Rotação: ±45°
Multimédia

Conector de saída de áudio

Ambientais

Ecrã retroiluminado sem mercúrio; Vidro de ecrã sem arsénico; Baixo halogéneo; Certificação TCO

Conformidade com standards Qualificação Energy Star®
de eficiência energética
Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Kit de montagem HP Thin
Client

Fixe o seu HP Thin Client ou PC USDT à parte traseira de determinados ecrãs HP Z e mantenha uma ajustabilidade
ergonómica optimizada com o kit de montagem HP Thin Client.

5 anos, dia útil seguinte, no
local

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, por parte de um técnico
qualificado da HP, se não for possível resolver o problema remotamente
Número do produto: UE370E

Número do produto: E5J35AA
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Rodapés com mensagens
Comparação aos painéis IPS de 1ª Ger.
Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
Opções vendidas separadamente. Thin client vendido separadamente. Kit Thin client: disponibilidade esperada para Setembro de 2013.
4 EPEAT® Gold em que a HP regista produtos comerciais de visualização. Consulte www.epeat.net para mais informações sobre o estado do registo no seu país.
5 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
6 Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e
limitações. Consulte www.hp.com/go/cpc para mais informações.
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Saiba mais em
www.hp.eu/monitors
Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais
informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento.
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