Folheto de especificações

Monitor HP Z Display Z30i de 30
pol. IPS com iluminação por LED
Obtenha precisão de imagem
fantástica, ajuste excepcional
e confiabilidade de missão
crítica otimizada para
ambientes comerciais.
Desenvolvido com base nos
painéis IPS Gen 2, o monitor
HP Z30i de 30 pol. IPS oferece
economia de energia com a
tecnologia IPS de primeira
geração e ângulos de
visualização bastante amplos
que promovem a colaboração.

Diga olá ao novo jogador de sua equipe IPS Gen 2 com energia inteligente
● Diminua seu consumo de energia1 e obtenha 100% de cobertura de espaços de cores sRGB e
99% de cobertura de espaços de cores Adobe RGB de painéis IPS Gen 2.
Conforto projetado
● Encontre a posição mais confortável com o exclusivo suporte ajustável HP, com quatro direções,
e a Liberação Rápida HP QR2 integrada que permite montagem VESA.
Conecte-se
● Aproveite uma conectividade já existente e pronta para o futuro com uma variedade de entradas
que incluem DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, saída de áudio para barra de alto-falante HP, 3 e
quatro portas USB 3.0 com velocidades até 10 vezes mais rápidas que o USB 2.0.
Mantenha-os juntos
● Organize-se com o presilha integrada para gerenciamento de cabos. Crie um equipamento
multifuncional organizado e compacto com o kit de montagem HP Thin Client 3. A Liberação
Rápida HP QR2 é integrada ao visor para ativar a configuração rápida, e é montada na VESA.
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Monitor HP Z Display Z30i de 30 pol. IPS com iluminação por LED Tabela de especificações

Tamanho da tela
(diagonal)

30"

Ângulo de visualização

178° horizontal; 178° vertical

Brilho

350 cd/m²

Relação de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico

Tempo de resposta

8 ms cinza para cinza

Relação largura-altura

Widescreen (16:10)

Resolução nativa

2560 x 1600

Características do visor

Plug and Play; Antirreflexo; Programável pelo usuário; Seleção de idioma; Controles na tela; Iluminação por LED; Comutação entre planos

Sinal de entrada

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

Portas e conectores

5 USB 3.0 (um upstream, quatro downstream)

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 250 VCA

Consumo de energia

125 W (máximo), 85 W (típico), < 0,5 W (em espera)

Dimensões com o
suporte (L × P × A)

27.18 x 10.49 x 23.66 in
69,03 x 26,64 x 60,1 cm

Dimensões sem o
suporte (L × P × A)

27,18 x 2,61 x 17,71 pol.
69,03 x 6,63 x 44,98 cm

Peso

21,96 lb
9,96 kg
com suporte

Funcionalidades
ergonômicas

Inclinação: -5 a +20°; Conexão giratória: ±45°; Rotação articular: 90°

Multimídia

Conector de saída de áudio

Ambiental

Iluminação do monitor sem mercúrio; Vidro do monitor sem arsênio; Baixo halogênio; Certificação TCO Certified

Conformidade com
standards de eficiência
energética

Qualificação Energy Star®

Conteúdo da caixa

Monitor; Cabo de alimentação CA; Cabo USB; Cabo DisplayPort; Cabo DVI-D; CD de documentação; Software HP Display Assistant

Veja avisos legais de isenção de responsabilidade importantes na última página

2

Folheto de especificações | Monitor HP Z Display Z30i de 30 pol. IPS com iluminação por
LED

Notas de rodapé de mensagens
Comparação feita com painéis IPS Gen 1.
Todas as especificações de desempenho representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
Opções vendidas separadamente. Thin client vendido separadamente. Disponibilidade do kit thin client esperada para setembro de 2013.
4 EPEAT® Gold, em que a HP registra produtos para exibição comercial. Acesse www.epeat.net para saber o status do registro em seu país.
5 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos incluem quantidades maiores de halogênio. As peças de serviço obtidas após a compra podem incluir uma quantidade maior de halogênio.
6 Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar dependendo de sua localização geográfica. O serviço é iniciado na data de compra do hardware. Restrições e limitações aplicáveis. Visite
www.hp.com/go/cpc para obter detalhes.
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Notas de rodapé das especificações técnicas

Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
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