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HP Z Display Z27i 68,6 cm (27") IPS LED Arkadan
Aydınlatmalı Monitör
HP Z Ekran ile ticari kuruluşlardaki verimliliği en üst düzeye çıkarın

Mükemmel görüntü doğruluğu,
olağanüstü ayarlanabilirlik ve ticari
ortamlar için en iyi duruma
getirilmiş kritik görev güvenilirliği
elde edin. IPS Gen 2 panelleriyle
tasarlanan HP Z27i 68,6 cm (27")
IPS Ekran, ilk nesil IPS
teknolojisinden daha fazla güç
tasarrufu sağlar ve ekstra geniş
görüntüleme açısı sayesinde
birlikte çalışmayı kolaylaştırır.

Ekibinizin yeni ve güç tasarrufu sağlayan IPS Gen 2 üyesine merhaba deyin
● Güç tüketiminizi azaltın1 ve IPS Gen 2 panellerinden %99 oranında sRGB renk alanı kapsamı elde edin. Her açıdan
aynı mükemmellikte görüntü sağlayan ekstra geniş görüntüleme açıları ile ekip değerlendirme ve ortak karar
alma sürelerini hızlandırın.
● Yüksek verimlilik için dar kenarlar, yüksek 2560 x 1440 çözünürlük ve 3,7 milyon piksel ile tasarlanan 68,6 cm'lik
(27") diyagonal ekranla tüm çarpıcı ayrıntıları görün.
● 300 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast oranı, 5M:1 dinamik kontrast oranı ve 7 ms yanıt hızı ile canlı, net sunumlar
elde edin.2
● Tümleşik Black Stretch teknolojisi ile ekranınızdaki görüntülerin koyu bölgelerini düzelterek en küçük ayrıntıları
bile daha net görüntüleyin.
Rahatlık göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır
● HP'ye özgü 4 yönde ayarlanabilir sehpa ve VESA montaj olanağı sağlayan tümleşik HP QR2 Quick Release ile en
rahat pozisyonunuzu alın.
Bağlanın
● DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, HP Hoparlör Çubuğu3 ve USB 2.0'dan 10 kat daha hızlı dört USB 3.0 bağlantı
noktası içeren bir dizi giriş üzerinden, geleceğe hazır ve eskiyi destekleyen bağlantı özelliğinin keyfini yaşayın.
Hepsi bir arada
● Tümleşik kablo yönetim klipsi ile her zaman düzenli olun. HP İnce İstemci Montaj Takımı ile net, ve yer
kaplamayan bir all-in-one oluşturun3. HP QR2 Quick Release hızlı kuruluma olanak sağlamak üzere ekrana dahil
edilmiştir ve VESA montajına uygundur.
Çevresel etkinizi kontrol edin
● ENERGY STAR® ve EPEAT® Gold onaylarına sahip, IPS Gen 2 teknolojisinden daha ileri, akıllı ve enerji tasarrufu
sağlayan bir tasarım ile güç tüketimini azaltarak maliyetlerinizin düşmesine yardımcı olun.4
● HP Z27i 68,6cm (27") IPS Ekranda, cıva içermeyen ekran arkadan aydınlatmaları, düşük halojen tasarımı5 ve
arsenik içermeyen ekran camı kullanılmıştır.
Monitörünüzün yeni en iyi arkadaşı ile tanışın
● Çalışma alanınızı yeniden boyutlandırılabilir ekran bölümleri ile özelleştirin. HP Display Assistant yazılımı ile
ekranın ayrı bölgelerinde yer alan belgelerde, tablolarda ve e-postalarda aynı anda çalışın.
● Genişletilmiş araç çubuğu ile açık uygulamaları bağlı olan tüm ekranlarda görüntüleyin. Onay olmadan
bilgisayarla bağlantısı kesildiğinde monitörü devre dışı bırakan, kullanıcı tarafından belirlenen bir PIN ile hırsızlığı
önleyin.
Rahat bir nefes alın
● Standart, üç yıllık sınırlı garanti ile desteklenen BT yatırımlarınız konusunda içiniz rahat olsun. İsteğe bağlı HP Care
Pack Hizmetleri6 arasından seçim yaparak koruma sisteminizi 5 yıla kadar uzatın.
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HP Z Display Z27i 68,6 cm (27") IPS LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör Teknik Özellikler
Tablosu

Ürün numarası

D7P92A4; D7P92AT

Monitör boyutu (diyagonal)

68,6 cm (27 inç)

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

350 cd/m²

Kontrast oranı

1000:1 statik; 5000000:1 dinamik

Yanıt Oranı

8 ms griden griye

En boy oranı

Geniş ekran (16:9)

Gerçek çözünürlük

2560 x 1440

Ekran özellikleri

Tak ve Çalıştır; Yansımasız; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan aydınlatma; Düzlem içi geçiş

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DisplayPort (HDCP desteği ile); 1 DVI-D (HDCP desteği ile); 1 HDMI (HDCP desteği ile)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

5 USB 3.0 (bir üst akım, dört alt akım)

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

75 W (maksimum), 60 W (tipik), > 0,5 W (bekleme)

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 64,1 x 6,55 x 37,92 cm
G x D)
Ağırlık

7,6 kg
(ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 ile +20° arası; Dönüş Açısı: ±45°; Pivot hareketi: 90°

Çoklu ortam

Hoparlörleri çalıştırmak için ses çıkışı konektörü

Çevre koruma

Cıva içermeyen ekran arkadan aydınlatma; Düşük halojen; Arsenik içermeyen ekran camı; TCO Sertifikalı

Enerji verimliliği uygunluğu

Energy Star® onaylı

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP Z Display Z27i 68,6 cm (27") IPS LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP İnce İstemci Montaj Kiti

HP Z Monitörlerin arkasına HP İnce İstemcileri ve USDT bilgisayarları monte edin ve HP İnce İstemci Montaj
Takımı'yla optimal ergonomik ayarlanabilirliği sağlayın.

Ürün numarası: E5J35AA

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, bilgisayarınız için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım
hizmeti alın
Ürün numarası: U7935E
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HP Z Display Z27i 68,6 cm (27") IPS LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör
Mesaj Altbilgileri
IPS Gen 1 panelleri ile karşılaştırılmıştır.
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
Seçilebilen aksesuarlar ayrı satılır. İnce istemci ayrı satılır. İnce istemci kitinin Eylül 2013 itibariyle satışa sunulması beklenmektedir.
4 HP'nin ticari monitör ürünlerini kaydettirdiği EPEAT® Gold. Ülkenizdeki kayıt durumu için www.epeat.net adresine bakın.
5 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
6 HP Care Pack Hizmetleri düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/cpc
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Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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