Specifikace

Monitor HP DreamColor Z27x Studio
Zatímco vy o tom pouze sníte, my to proměníme ve skutečnost s dech
beroucí přesností barev.

Pracujte se zářivými,
důvěryhodnými barvami a oživte
své představy s monitorem HP
DreamColor Z27x Studio, který
obsahuje bezkonkurenční
kalibrační modul HP, podporu
vstupu 4K a 10bitovou přesnost
barev se zobrazením až 1,07
miliardy barev na obrazovce.
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Úžasný výkon pro profesionály v oblasti barev
● S 68,6cm (27") monitorem DreamColor z dílny HP se můžete spolehnout na trvale syté, přesné barvy a
mimořádně hluboké podání černé. Získejte masivní rozlišení 2 560 x 1 440 a ostré, jasné prezentace s
kontrastním poměrem od 1 000 : 1 a vysokým jasem.2
Výkonný nástroj pro vaše barevné pracovní procesy
● Využívejte až 1,07 miliardy barev s 1 024 tóny na kanál, které modul HP DreamColor Engine 2 zvládne při
zobrazení obsahu v rozlišení 4K1 s 10bitovou přesností barev, a snadno zvládejte dnešní nejnáročnější
profesionální pracovní postupy.
Přizpůsobení barev na dosah ruky
● S integrovaným kalibračním modulem si jediným stiskem tlačítka vytvoříte vlastní barevný prostor. Užívejte si
bezproblémovou kompatibilitu s řadou profesionálních kolorimetrických zařízení, včetně volitelného řešení HP
DreamColor Calibration.3
Funkce
● Seznamte se s pokročilou technologií Off-Axis Black z vlastní vývojářské dílny, panelem IPS druhé generace a
digitálními barevnými gamuty na úrovni kinosálu.
● Pracujte s 10bitovými barvami, 1 024 úrovněmi šedé na kanál – tedy čtyřikrát více než u standardních 8bitových
displejů – a až 1,07 miliardou barev na obrazovce díky technologii HP DreamColor Engine 2.
● Hned po vybalení si můžete stiskem tlačítka vybrat jednu ze 7 předvoleb barevného prostoru nebo si vytvořit
svou vlastní pomocí integrovaného kalibračního modulu.
● Těšte se na rychlou a flexibilní kalibraci displeje a správu díky dvěma portům USB na monitoru HP DreamColor.
● Všechny své monitory HP Z27x můžete spravovat vzdáleně pomocí integrovaného rozhraní Ethernet a
webového serveru.5
● Soustřeďte se na práci a zvyšte produktivitu se čtveřicí programovatelných klávesových zkratek a uživatelským
rozhraním HP Night Vision, které umožňuje při nízkém osvětlení automaticky ztlumit podsvícení tlačítek, když je
nepoužíváte.
● Připojte monitor k pracovní stanici a řadě digitálních video zařízení pomocí jednoho vstupu HDMI, dvou vstupů
DisplayPort a 4portového rozbočovače USB.
● Vytvořte si čisté, kompaktní pracovní prostředí s volitelnou montážní sadou pro tenké klienty HP3 a omezte
dopady ostrého osvětlení s volitelnou sadou krytů HP DreamColor Hood.3
● Buďte lepším spotřebitelem s monitorem, jenž obsahuje součásti šetrné k životnímu prostředí, včetně nízkého
obsahu halogenů6, skla bez obsahu arzénu a podsvícení displeje bez obsahu rtuti.
● Buďte v klidu, neboť vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní tříletou omezenou zárukou. Vyberte si z
řady volitelných služeb HP Care7 a prodlužte svou ochranu až na 5 let.

Specifikace

Monitor HP DreamColor Z27x Studio
Tabulka s technickými údaji

Číslo produktu

D7R00A4; D7R00AT

Barva produktu

Černá

Velikost displeje (úhlopříčka) 68,6 cm (27”)
Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

Kalibrováno na 48 až 250 cd/m²1

Kontrastní poměr

800:1 statické1

Poměr odezvy

7 ms (šedá – šedá);1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

2 560 x 1 440

Podporovaná rozlišení

4 096 x 2 160; 3 840 x 2 160; 2 560 x 1 600; 2 560 x 1 440; 2 048 x 1 080; 1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 600 x 1 200; 1 366 x 768; 1 280 x 1 024; 1
280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 480; 640 x 480

Funkce displeje

Plug and Play; Antireflexní filtr; Uživatelsky programovatelné; Volba jazyka; Ovládání na obrazovce; Podsvícení LED; Technologie IPS

Uživatelské ovládací prvky

Zpět; Nahoru (upravuje nastavení směrem nahoru); Dolů (upravuje nastavení směrem dolů); Výběr; Nabídka; Napájení

Vstupní signál

1 port HDMI 1.4 (s podporou HDCP); 2 porty DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP)

Porty a konektory

4 porty USB 3.0 (dva na boku a dva vzadu); 2 porty USB 2.0 DreamColor; 1 analogový a digitální zvukový výstup

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Třída energetické účinnosti: C; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 59 W; Roční spotřeba energie: 86 kWh; Spotřeba energie (Pohotovostní režim): 0,47
W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,43 W; Spotřeba energie, popis: <110 W (maximální), 65 W (typická), ≤1,2 W (pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky:
2 560 x 1 440

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

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

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

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

Hmotnost

8,8 kg

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až +20°; Otočení: ±45°; Kloubová rotace: 90°

Certifikace a soulad
s předpisy

CEL třída 2; certifikace Microsoft WHQL (Windows 8 a Windows 7); CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI

Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Nízký obsah halogenů2

Co je obsaženo v krabici

Monitor; Napájecí kabel (AC); Kabel DisplayPort; Kabel USB; Kabel HDMI; Kabel mini DisplayPort; Disk DVD s dokumentací; Zpráva o tovární kalibraci

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Řešení pro kalibraci HP
DreamColor

Kalibrační systém HP DreamColor (DCS) je doplněk k LCD monitorům navržený pro profesionální uživatele, kteří vyžadují u
výsledků své činnosti přesnost barev. Umožňuje rychlou a přesnou kalibraci obrazových nastavení monitorů a předchází
odchylkám kritických nastavení barev nebo vyvážení bílé.

Číslo produktu: B1F63AA

Grafický adaptér HP se
dvěma výstupy USB

Zvyšte využití obrazovky a produktivitu prací na dvou monitorech s využitím grafického adaptéru HP USB s dvěma
výstupy, který podporuje vstupy DVI-I a DisplayPort pro vysílání obrazu ve vysokém rozlišení prostřednictvím jednoho
připojení USB 3.0 B k vašemu počítači.

Číslo produktu: C5U89AA

Montážní sada pro tenké
klienty HP

Připevněte tenkého klienta HP nebo počítač HP USDT k zadní straně vybraných monitorů HP Z a zachovejte optimální
ergonomickou nastavitelnost pomocí montážní sady pro tenké klienty HP.1

Audiopanel pro displeje HP

Snadno se připevňuje ke spodnímu okraji monitoru a rozšíří jej o multimediální funkce, včetně stereofonních reproduktorů
s plným zvukovým rozsahem a konektoru pro sluchátka.

Číslo produktu: E5J35AA

Číslo produktu: NQ576AA

5 let, další pracovní den
u zákazníka

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 5 let, další pracovní den u zákazníka

Číslo produktu: U7935E
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Poznámky pod čarou se zprávami
Zobrazení v rozlišení 4K vyžaduje obsah 4K.
Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
V prodeji samostatně.
4 Zobrazení plného obrazu s řízením clony DCI nebo zobrazení v poměru 1 : 1 s možností otočení nebo přiblížení.
5 Je vyžadováno samostatně zajištěné připojení k Internetu.
6 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.
7 Prodává se samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti
naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva
vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
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Technické specifikace zřeknutí
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Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Více informací na
www.hp.eu/monitors
Drže krok s využitím finančních služeb HP

Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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