Záznamový list

Monitor HP Z Z27i IPS s podsvietením LED a
uhlopriečkou 68,6 cm (27")
Dosiahnite maximálnu produktivitu v komerčnom podniku s monitorom
HP Z

Získajte vynikajúcu presnosť
obrazu, výnimočnú nastaviteľnosť
a naozajstnú spoľahlivosť s
optimalizáciou pre komerčné
prostredie. Skonštruovaný s
panelom IPS Gen 2, monitor IPS HP
Z27i 68,6 cm (27'') ponúka úsporu
energie oproti prvej generácii
displejov IPS a veľmi široký uhol
zobrazovania, ktoré podporujú
spoluprácu.

Pozdravte svojho nového tímového spoluhráča s technológiou IPS Gen 2 s riadením spotreby energie
● Znížte spotrebu elektrickej energie1 a získajte 99 % pokrytia farebných medzier s panelom sRGB IPS Gen 2.
Zrýchlite tímové prehľady a prijímanie tímových rozhodnutí vďaka širokým pozorovacím uhlom, ktoré každému
sprostredkujú rovnako skvelý obraz.
● Pozerajte sa na všetky veľkolepé detaily na displeji s uhlopriečkou 68,6 cm (27'') s úzkym rámom a vysokým
rozlíšením 2560 x 1440 a 3,7 M pixlov pre posilnenú produktivitu.
● Užite si ostrú, jasnú prezentáciu vďaka jasu 350 cd/m2, kontrastnému pomeru 1000:1, dynamickému
kontrastnému pomeru 5M:1 a času odozvy 7 ms.2
● Zvýraznite tmavé oblasti svojich snímok na obrazovke a pozrite sa ešte lepšie aj na tie najmenšie detaily s
integrovanou technológiou Black Stretch.
Navrhnuté pre pohodlie
● Nájdite si tú najpohodlnejšiu polohu s exkluzívnym stojanom HP nastaviteľným v 4 smeroch a integrovaným
mechanizmom rýchleho uvoľnenia HP QR2 Quick Release, ktorý umožňuje montáž podľa normy VESA.
Pripojte sa
● Užite si konektivitu pripravenú pre budúcnosť a súčasne konektivitu starších verzií v rámci rozsahu vstupov, ktoré
zahŕňajú DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, audio výstup pre reproduktorovú lištu HP3 a štyri porty USB 3.0
s rýchlosťami až 10-násobne vyššími než USB 2.0.
Nech zostanú spolu
● Zorganizujte si vedenie káblov s integrovanou sponou na usporiadanie káblov. Vytvorte si čistý a kompaktný
počítač všetko v jednom s voliteľnou súpravou HP na montáž tenkého klienta3. Mechanizmus rýchleho uvoľnenia
HP QR2 Quick Release je integrovaný do displeja, aby umožnil rýchle nastavenie a dá sa namontovať podľa
normy VESA.
Riaďte svojvplyv na životné prostredie
● Znížte spotrebu energie a pomôžte znížiť svoje náklady vďaka inteligentnému, energeticky úspornému vzhľadu,
ktorý prekonáva technológiu IPS Gen 2 s certifikátmi ENERGY STAR® a EPEAT® Gold.4
● Monitor IPS HP Z27i s uhlopriečkou 68,6 cm (27'') obsahuje aj bezortuťové podsvietenie displeja a diely s nízkym
obsahom halogenidov5 a sklo displeja bez obsahu arzénu.
Zoznámte sa s novým najlepším priateľom svojho monitora
● Prispôsobte si svoj pracovný priestor zmenou veľkosti častí obrazovky. Pracujte naraz s dokumentmi, tabuľkami
a s e-mailami v samostatných oblastiach na obrazovke – to všetko so softvérom HP Display Assistant.
● Zobrazte otvorené aplikácie na všetkých svojich pripojených monitoroch s rozšíreným panelom s nástrojmi.
Odraďte zlodejov vlastným PIN kódom, ktorý deaktivuje monitor v prípade, ak ho odpojíte od počítača bez
potvrdenia.
Dýchajte s ľahkosťou
● Získate istotu, že vaše investície do IT sú zabezpečené štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou. Objednajte
si voliteľné služby HP Care Pack6 pre rozšírenie svojej ochrany až na 5 rokov.
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Monitor HP Z Z27i IPS s podsvietením LED a uhlopriečkou 68,6 cm (27") Tabuľka s
technickými údajmi

Číslo produktu

D7P92A4; D7P92AT

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

68,6 cm (27”)

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

350 cd/m²

Pomer kontrastu

statický kontrast 1000 : 1; dynamický kontrast 5 000 000 : 1

Miera odozvy

8 ms sivá – sivá

Aspect ratio (Pomer strán)

Širokouhlé (16:9)

Natívne rozlíšenie

2560 x 1440

Charakteristika displeja

technológia Plug and Play; antireflexný; programovateľné používateľom; výber jazyka; ovládacie prvky na obrazovke; podsvietenie LED; Prepínanie v
rovine

Vstupný signál

1x VGA; 1 port DisplayPort (s podporou HDCP); 1 port DVI-D (s podporou HDCP); 1 port HDMI (s podporou HDCP)

Porty a konektory

5x USB 3.0 (1 na odosielanie dát, 4 na príjem dát)

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V AC

Príkon

75 W (maximálne), 60 W (bežná prevádzka), > 0,5 W (pohotovostný režim)

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

64,1 x 24,24 x 42,04 cm

Rozmery bez podstavca (Š x H 64,1 x 6,55 x 37,92 cm
x V)
Hmotnosť

7,6 kg
(so stojanom)

Ergonomické vlastnosti

Náklon: -5 až +20°; Otáčanie: ±45°; Otáčanie čapu: 90°

Multimédiá

Výstupný audio konektor pre napájanie reproduktorov

Okolitý

Bezortuťové podsvietenie displeja; Nízky obsah halogénov; Sklo monitora bez arzénu; Certifikácia TCO

Zhoda s normami energetickej Spĺňa normy programu Energy Star®
efektívnosti
Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Monitor HP Z Z27i IPS s podsvietením LED a uhlopriečkou 68,6 cm (27")
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Montážna súprava tenkého
klienta HP

Pripevnite svojho tenkého klienta HP alebo počítač USDT PC k zadnej strane vybraného displeja HP Z a
zachovajte optimálnu ergonomickú nastaviteľnosť s montážnou súpravou tenkého klienta HP.

Záruka 5 r., na mieste, na
nasl. prac. deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov
Číslo produktu: U7935E

Číslo produktu: E5J35AA
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Monitor HP Z Z27i IPS s podsvietením LED a uhlopriečkou 68,6 cm (27")
Poznámky v krátkych správach
V porovnaní s panelmi IPS Gen 1.
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Voliteľné možnosti sa predávajú samostatne. Tenký klient sa predáva samostatne. Dostupnosť súpravy tenkého klienta sa očakáva v septembri 2013.
4 EPEAT® Gold v mieste registrácie komerčných zobrazovacích produktov HP. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na lokalite www.epeat.net.
5 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s
nízkym obsahom halogénových prvkov.
6 Úrovne servisu a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Poskytovanie služby začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na lokalite
www.hp.com/go/cpc.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
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