Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP DreamColor Z27x Studio
Εσείς το ονειρεύεστε και εμείς σας το παρουσιάζουμε με χρώμα
εντυπωσιακής ακρίβειας.

Εργαστείτε με φωτεινά, αξιόπιστα
χρώματα και δώστε ζωή στις ιδέες
σας με την οθόνη HP DreamColor
Z27x Studio, που διαθέτει μια
μοναδική ενσωματωμένη μηχανή
βαθμονόμησης της HP, υποστήριξη
εισόδου 4K και χρώμα 10 bit που
δίνει έως και 1,07 δισεκατομμύρια
χρώματα στην οθόνη.
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Εκπληκτική απόδοση για τους επαγγελματίες του χρώματος
● Προσφέρετε σταθερά πλούσια, ακριβή χρώματα και πραγματικά βαθύ μαύρο, με την ειδικά σχεδιασμένη οθόνη
DreamColor 68,6 cm (27'') της HP. Απολαύστε ανάλυση 2560 x 1440 και καθαρή εικόνα, με λόγο αντίθεσης
1000:1 και υψηλή φωτεινότητα.2
Ένα ισχυρό εργαλείο για τις έγχρωμες ροές εργασιών
● Απολαύστε έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα με 1.024 τόνους ανά κανάλι, καθώς το HP DreamColor Engine 2
προβάλει το περιεχόμενο 4K1 με χρωματική ακρίβεια 10 bit, και διαχειρίζεται εύκολα τις πιο απαιτητικές
σύγχρονες επαγγελματικές ροές εργασιών.
Εύκολη χρωματική προσαρμογή
● Δημιουργήστε το δικό σας χρωματικό χώρο με ένα απλό άγγιγμα, χάρη στην ενσωματωμένη μηχανή
βαθμονόμησης. Επωφεληθείτε από τη συμβατότητα με ποικιλία επαγγελματικών συσκευών χρωματομέτρησης,
συμπεριλαμβανομένης της προαιρετικής λύσης βαθμονόμησης HP DreamColor Calibration Solution.3
Χαρακτηριστικά
● Ανακαλύψτε την ειδικά σχεδιασμένη και εξελιγμένη εξωαξονική τεχνολογία μαύρου, την τεχνολογία IPS
δεύτερης γενιάς και τις ψηφιακές χρωματικές γκάμες κινηματογραφικής κλάσης.
● Απολαύστε εντυπωσιακό χρώμα 10 bit και 1.024 επίπεδα του γκρι ανά κανάλι –4 φορές περισσότερα από τις
τυπικές οθόνες 8 bit– και έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα στην οθόνη με το HP DreamColor Engine 2.
● Εξασφαλίστε άμεση χρωματική ακρίβεια με 7 προρυθμίσεις χρωματικού χώρου ή χρησιμοποιήστε την
ενσωματωμένη μηχανή βαθμονόμησης για να δημιουργήσετε τους δικούς σας.
● Απολαύστε γρήγορη και ευέλικτη βαθμονόμηση και διαχείριση οθόνης μέσω δύο θυρών USB HP DreamColor.
● Διαχειριστείτε και ελέγξτε όλες τις οθόνες HP Z27x από απόσταση με την ενσωματωμένη διασύνδεση Ethernet
και τον ενσωματωμένο web server.5
● Απαλλαγείτε από τους περισπασμούς και επιταχύνετε την παραγωγικότητα στα περιβάλλοντα χαμηλού
φωτισμού με τον οπισθοφωτισμό των κουμπιών που σβήνει αυτόματα και τα τέσσερα προγραμματιζόμενα
πλήκτρα πρόσβασης του HP Night Vision.
● Συνδέστε την οθόνη σε ένα σταθμό εργασίας και ποικιλία ψηφιακών συσκευών εικόνας με τη θύρα HDMI και τις
δύο εισόδους DisplayPort, αλλά και τον διανομέα USB 4 θυρών.
● Δημιουργήστε έναν απλό All-in-One μικρών διαστάσεων με το προαιρετικό κιτ προσάρτησης HP Thin Client3 και
μειώστε τις επιπτώσεις του σκληρού φωτισμού με το προαιρετικό κιτ καλύμματος HP DreamColor.3
● Υιοθετήστε υπεύθυνη καταναλωτική στάση με μια οθόνη με περιβαλλοντικά υπεύθυνα εξαρτήματα, όπως
γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο6, και οπισθοφωτισμό χωρίς
υδράργυρο.
● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών
ετών. Επιλέξτε μια προαιρετική υπηρεσία HP Care7 για να επεκτείνετε την προστασία της επένδυσής σας έως 5
χρόνια.
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Οθόνη HP DreamColor Z27x Studio
Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

D7R00A4; D7R00AT

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

68,6 cm (27”)

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

48 έως 250 cd/m² με βαθμονόμηση1

Λόγος αντίθεσης

800:1 στατική1

Ρυθμός απόκρισης

7 ms από γκρι σε γκρι1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

2560 x 1440

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

4096 x 2160, 3840 x 2160, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2048 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1366 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 720,
1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480

Χαρακτηριστικά οθόνης

plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED,
τεχνολογία IPS

Χειριστήρια

Πίσω, πάνω (αυξάνει τις τιμές των ρυθμίσεων), κάτω (μειώνει τις τιμές των ρυθμίσεων), επιλογή, μενού, λειτουργία

Σήμα εισόδου

1 HDMI 1.4 (με υποστήριξη HDCP), 2 DisplayPort 1.2 (με υποστήριξη HDCP)

Θύρες και υποδοχές

4 USB 3.0 (δύο στο πλάι και δύο πίσω), 2 θύρες USB 2.0 DreamColor, 1 έξοδος αναλογικού και ψηφιακού ήχου

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: C; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 59 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 86 kWh; Κατανάλωση ισχύος (Αναμονή):
0,47 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,43 W; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: < 110 W (μέγιστη), 65 W (τυπική), ≤ 1,2 W (αναμονή);
Ανάλυση οθόνης: 2560 x 1440

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 64,1 x 24,24 x 42,04 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 64,1 x 6,55 x 37,92 cm
x Υ)
Βάρος

8,8 κ.

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +20°. Οριζόντια περιστροφή: ±45°. Περιστροφή: 90°

Πιστοποίηση και
συμμόρφωση

CEL Grade 2, πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 8 και Windows 7), CE, CB, KC, KCC, NOM, PSB, ICE, TUV-S, CCC, CEL, SEPA, EPA, ISC, VCCI, FCC, BSMI

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο2

Περιεχόμενα συσκευασίας

Οθόνη, καλώδιο τροφοδοσίας AC, καλώδιο DisplayPort, καλώδιο USB, καλώδιο HDMI, καλώδιο mini DisplayPort, κιτ τεκμηρίωσης σε DVD, αναφορά
εργοστασιακής βαθμονόμησης

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Οθόνη HP DreamColor Z27x Studio
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Λύση βαθμονόμησης HP
DreamColor

Το Σύστημα βαθμονόμησης HP DreamColor (DCS) είναι μια επιλογή οθόνης LCD που έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες
χρήστες που θέλουν υψηλή ακρίβεια χρωμάτων στο αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Επιτρέπει στους χρήστες να
βαθμονομούν γρήγορα και με ακρίβεια τις ρυθμίσεις της οθόνης, ώστε να αποφεύγονται οι αλλοιώσεις κρίσιμων
ρυθμίσεων χρώματος ή λευκού σημείου.

Αριθμός προϊόντος: B1F63AA

Προσαρμογέας γραφικών
HP με δύο εξόδους USB

Αυξήστε την επιφάνεια της οθόνης και την παραγωγικότητα με εγκατάσταση δύο οθονών χάρη στον προσαρμογέα
γραφικών HP USB δύο εξόδων, που διαθέτει εξόδους DVI-I και DisplayPort για σύνδεση οθονών υψηλής ανάλυσης στον
υπολογιστή σας μέσω μίας και μοναδικής υποδοχής USB 3.0 B.

Αριθμός προϊόντος: C5U89AA

Κιτ τοποθέτησης HP Thin
Client

Συνδέστε το HP Thin Client ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή Ultra-slim στο πίσω μέρος επιλεγμένων οθονών HP Z και
διατηρήστε τη βέλτιστη εργονομική ρύθμιση με το κιτ τοποθέτησης HP Thin Client.1

Γραμμή ηχείων LCD HP

Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων,
που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: E5J35AA

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

5 έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Αριθμός προϊόντος: U7935E
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Οθόνη HP DreamColor Z27x Studio
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Για προβολή 4K, απαιτείται περιεχόμενο 4K.
Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Διατίθεται ξεχωριστά.
4 Κλιμάκωση σε πλήρες πλαίσιο με διαχείριση ανοίγματος DCI ή προβολή 1:1 με περιστροφή και μεγέθυνση.
5 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία διατίθεται ξεχωριστά.
6 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν
χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
7 Πωλείται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού.
Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που
υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους
όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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