Podatkovni list

Monitor HP Z Display Z27i IPS z diagonalo 68,6 cm
(27") in osvetlitvijo LED
Povečajte produktivnost komercialnega podjetja z zaslonom HP Z

Zagotovite si izjemno natančnost
slike, odlično prilagodljivost in
zanesljivost, ki je optimizirana za
komercialna okolja in vas v kritičnih
trenutkih ne bo pustila na cedilu.
Zaslon HP Z27i IPS z diagonalo
68,6 cm (27'') in ploščami IPS Gen 2
v primerjavi s prvo generacijo
izdelkov s tehnologijo IPS prinaša
prihranek in zaradi širokokotne
možnosti gledanja omogoča boljše
sodelovanje zaposlenih pri delu.

Pozdravite svojega novega igralca v ekipi, ki ima pametno tehnologijo IPS Gen 2
● Zmanjšajte porabo energije1 in si zagotovite 99 % barvnega prostora sRGB na ploščah IPS Gen 2. Pospešite delo
ekipe pregledovalcev in hitrost sprejemanja skupnih odločitev z uporabo širokih zornih kotov na zaslonu, ki
omogoča vsakomur enako dober pogled nanj.
● Na zaslonu z diagonalo 68,6 cm (27'') s tankimi ploščami, visoko ločljivostjo 2560 x 1440 in 3,7 milijona slikovnih
pik vidite prav vse podrobnosti in izboljšate storilnost.
● Kristalno jasno sliko zagotavljajo svetlost 350 cd/m2, razmerje kontrasta 1000 : 1, dinamično razmerje kontrasta
5M : 1 in odzivni čas 7 ms.2
● Z integrirano tehnologijo Black Stretch lahko izboljšate temna področja slik na zaslonu in si ogledate tudi
najmanjše podrobnosti.
Ustvarjen za udobje
● Poiščite najprimernejši položaj z ekskluzivnim HP-jevim 4-stranskim prilagodljivim stojalom in mehanizmom HP
QR2 Quick Release, ki omogoča pritrjevanje VESA.
Vzpostavite povezavo
● Uživajte v povezljivosti danes in v prihodnje, saj imate na voljo celo vrsto vhodnih priključkov: DisplayPort 1.2, DVI,
VGA, HDMI 1.4, izhod za zvok za HP Speaker Bar3 in štiri vrata USB 3.0 s hitrostjo, ki je do 10-krat večja od
tehnologije USB 2.0.
Združitev
● Vgrajena objemka za razporeditev kablov omogoča boljšo organiziranost. Ustvarite čist, kompakten sistem
vse-v-enem z izbirnim kompletom za vgradnjo lahkega odjemalca HP3. Mehanizem HP QR2 Quick Release je
vgrajen v zaslon, tako da omogoča hitro nastavitev in namestitev s sistemom VESA.
Nadzorujte vaš vpliv na okolje
● Zmanjšajte porabo energije in skupne stroške s pametno in energetsko učinkovito obliko; zaslon ima poleg
tehnologije IPS Gen 2 še potrdila standardov ENERGY STAR® in EPEAT® Gold.4
● Zaslon HP Z27i IPS z diagonalo 68,6 cm (27") ima osvetlitev z zadnje strani brez živega srebra, nizko količino
halogenih snovi5 in steklo brez arzena.
Spoznajte najboljšega prijatelja vašega monitorja
● Prilagodite svoj delovni prostor na zaslonu tako, da ga razdelite na različno velike dele. S programsko opremo HP
Display Assistant lahko postavite dokumente, razpredelnice in e-pošto na različne dele zaslona in hkrati delate
na vseh.
● Odprte aplikacije na vseh povezanih zaslonih lahko vidite z razširjeno orodno vrstico. Pomagajte preprečiti krajo z
uporabniško določeno kodo PIN, ki monitor izključi, ko se iz računalnika izklopi brez odobritve.
Zadihajte sproščeno
● Ne skrbite, vaša naložba IT je zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Če želite podaljšati svojo zaščito
še za 5 let, lahko izbirate med vrsto storitev HP Care Pack Services6.
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Monitor HP Z Display Z27i IPS z diagonalo 68,6 cm (27") in osvetlitvijo LED Tabela
specifikacij

Številka izdelka

D7P92A4; D7P92AT

Velikost zaslona (diagonala)

68,6 cm (27'')

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

350 cd/m²

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 1

Razmerje odzivov

8 ms (iz sive v sivo)

Razmerje širine/višine

Širokozaslonsko (16:9)

Privzeta ločljivost

2560 x 1440

Funkcije zaslona

Plug and Play; Zaščita proti bleščanju; Uporabniško nastavljiv; Izbira jezika; Zaslonski upravljalni gumbi; Osvetlitev LED; Tehnologija In plane switching (IPS)

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 priključek DisplayPort (s podporo HDCP); 1 priključek DVI-D (s podporo HDCP); 1 priključek HDMI (s podporo HDCP)

Vrata in priključki

5 priključkov USB 3.0 (eden za priklop v napravo USB, štirje za priklop v računalnik)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

75 W (največ), 60 W (običajno), > 0,5 W (stanje pripravljenosti)

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

64,1 x 6,55 x 37,92 cm

Teža

7,6 kg
(s podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +20°; Vodoravni zasuk: ±45°; Stranski nagib: 90°

Večpredstavnost

Izhodni priključek za zvok za uporabo zvočnikov

Okolju prijazno

osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; nizka količina halogenih snovi; zaslon brez arzena; Z oznako TCO Certified

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza zahtevam Energy Star

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Komplet namestitvenih
pripomočkov za lahki
odjemalec HP

5-let naslednji delovni dan
na domu

Pritrdite lahki odjemalec HP ali računalnik USDT PC na hrbtno stran izbranih zaslonov HP Z in obdržite
optimalno ergonomsko prilagodljivost s kompletom namestitvenih pripomočkov za HP lahki odjemalec.

Številka izdelka: E5J35AA

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: U7935E
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Monitor HP Z Display Z27i IPS z diagonalo 68,6 cm (27") in osvetlitvijo LED
Opombe k sporočilom
Primerjava s ploščami IPS Gen 1.
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Na voljo posebej. Lahki odjemalec je na voljo posebej. Pričakovana razpoložljivost opreme lahkega odjemalca septembra 2013.
4 Zlata oznaka EPEAT®, kjer HP registrira komercialne zaslonske izdelke. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto www.epeat.net.
5 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.
6 Ravni storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Za
podrobnosti glejte www.hp.com/go/cpc.
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Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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