Adatlap

HP DreamColor Z27x Studio képernyő
Ön megálmodja, mi lélegzetelállító színhűséggel megjelenítjük.

Dolgozzon gyönyörű, valósághű
színekkel, és valósítsa meg ötleteit
a HP DreamColor Z27x Studio
képernyővel, amely a HP páratlan,
beépített kalibrációs motorjával,
4K -bemenettámogatással és 10
bites színmélységgel rendelkezik,
így 1,07 szín megjelenítésére
képes.
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Lenyűgöző teljesítmény színekkel dolgozó szakembereknek
● A HP egyénileg fejlesztett 68,6 cm (27 hüvelyk) képátlójú DreamColor panelje megbízhatóan biztosít gazdag és
pontos színeket, valamint rendkívül mély feketeárnyalatokat. Hatalmas, 2560 x 1440 képpont méretű
felbontást, illetve éles, tiszta megjelenést érhet el az 1000:1 kontrasztaránynak és a magas fényerőnek
köszönhetően.2
A hatékony eszköz a színekkel való munkához
● Csatornánként akár 1,07 milliárd színt hozhat létre 1024 tónussal, miközben a HP DreamColor Engine 2 10 bites
színpontossággal jeleníti meg a 4K tartalmakat1, valamint könnyedén kezeli a jelen legnagyobb kihívást jelentő
munkafolyamatait.
Egyéni színek karnyújtásnyira
● Hozza létre saját színterét egyetlen érintéssel a beépített kalibrációs motorral. Élvezze a zökkenőmentes
kompatibilitást a professzionális kolorimetrikus készülékek széles választékával, beleértve az opcionális HP
DreamColor kalibrációs megoldást.3
Szolgáltatások
● Élvezze az egyedi fejlesztésű, fejlett Off-Axis feketeszín-technológia, a második generációs IPS és a digitális
mozi kategóriájú színskála előnyeit.
● Élvezze a lélegzetelállító 10 bites színeket és az 1024 szürkeárnyalatot csatornánként (ez 4-szer nagyobb a
normál 8 bites kijelzőknél), valamint az akár 1,07 milliárd megjeleníthető színt a HP DreamColor Engine 2
motorral.
● Használhatja a beépített nyomógombos színhelyességet a 7 előre beállított színtérrel, vagy elkészítheti a saját
beállítását a beépített kalibrációs motorral.
● A kijelző gyorsan és rugalmasan kalibrálható és kezelhető a két HP DreamColor USB-porton keresztül.
● Távolról kezelheti és vezérelheti HP Z27x kijelzőflottáját a beépített Ethernet-csatolóval és webkiszolgálóval.5
● A HP Night Vision felület automatikusan vezérli a gombok háttérvilágításának fényerejét, és négy
programozható gyorsbillentyűt is biztosít, így rossz fényviszonyok között is zavartalanul és gyorsan dolgozhat.
● A kijelzőt munkaállomáshoz vagy különböző típusú digitális videoeszközökhöz csatlakoztathatja a HDMI- és a
két DisplayPort-csatlakozóval és a 4 portos USB-hubbal.
● Az opcionális HP vékonykliens-rögzítő készlettel3 egységes és kompakt All-in-One megoldást hozhat létre, az
opcionális HP DreamColor napellenzőkészlettel3 pedig csökkentheti az erős fényviszonyok hatását.
● Környezettudatosabb fogyasztó lehet ezzel a környezetbarát részegységekkel, többek között alacsony
halogéntartalmú elemekkel6, arzénmentes üveggel és higanymentes háttérvilágítással rendelkező képernyővel.
● Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését hároméves normál jótállás támogatja. Válasszon egy külön
megvásárolható HP Care szolgáltatást7, és bővítse a védelmet akár 5 évre.
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HP DreamColor Z27x Studio képernyő
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

D7R00A4; D7R00AT

Termékszín

Fekete

Képernyőméret (átlós)

68,6 cm (27")

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

48–250 cd/m², kalibrált1

Kontrasztarány

800:1 statikus1

Válaszarány

7 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

2560 x 1440

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Plug and Play; Csillogásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; LED-es háttérvilágítás; Képsíkváltás

Felhasználói vezérlők

Vissza; Fel (felfelé módosítja a beállításokat); Le (lefelé módosítja a beállításokat); Kiválasztás; Menü; Tápellátás

Bemeneti jel

1 HDMI 1.4 (HDCP-támogatással); 2 DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

4 USB 3.0 (két oldalsó és két hátsó); 2 USB 2.0 DreamColor-port; 1 analóg és digitális hangkimenet

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Energiahatékonysági osztály: C; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 59 W; Éves energiafogyasztás: 86 kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,47 W;
Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,43 W; Energiafogyasztási adatok: < 110 W (maximális), 65 W (jellemző), ≤ 1,2 W (készenléti);
Képernyőfelbontás: 2560 x 1440

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

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

Méretek állvány nélkül (Szé x 64,1 x 6,55 x 37,92 cm
Mé x Ma)
Súly

8,8 kg

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 és +20° között; Forgathatóság: ±45°; Tengelyforgatás: 90°

Tanúsítvány és megfelelőség CEL 2. osztály; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 8 és Windows 7); CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI
Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

A doboz tartalma

Monitor; Váltóáramú tápkábel; DisplayPort-kábel; USB-kábel; HDMI-kábel; Mini DisplayPort-kábel; Dokumentációs készlet DVD-n; Gyári kalibrációs
jelentés

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.

Adatlap

HP DreamColor Z27x Studio képernyő
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP DreamColor kalibrálási
megoldás

A HP DreamColor kalibrálási rendszer (DCS) egy LCD-képernyőbeállítás, amelyet olyan professzionális felhasználóknak
terveztünk, akiknek precíz színbeállításokra van szükségük a munkájuk során. Lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy gyorsan és pontosan kalibrálja a képernyő kijelzési beállításait, megelőzve a főbb képernyőszínek vagy a
fehéregyensúly elmozdulását.

Termékszám: B1F63AA

HP kettős kimenetű USB
grafikus adapter

Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s
grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0
B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.

Termékszám: C5U89AA

HP
vékonykliens-rögzítőkészlet

HP vékonykliensét vagy ultravékony asztali számítógépét a megfelelő HP Z kijelzők hátlapjához rögzítheti és a HP
vékonykliens-rögzítőkészlettel optimális, ergonomikus állíthatóságot tarthat fenn.1

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő
sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: E5J35AA

Termékszám: NQ576AA

5 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 5 éves, következő munkanapi helyszíni támogatás

Termékszám: U7935E
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HP DreamColor Z27x Studio képernyő
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
A 4K felbontáshoz 4K tartalom szükséges.
Minden műszaki adat a HP összetevőgyártói által megadott jellemző adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.
Külön megvásárolható.
4 A DCI-képablakkezelés révén teljes képernyőre méretezhet, vagy 1:1 arányban jeleníthet meg pásztázás és nagyítás segítségével.
5 Internet-hozzáférésre van szükség és külön vásárolható meg.
6A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A vásárlás után bekerülő szervizalkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.
7Külön vásárolható meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos
korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az
ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez biztosított
HP korlátozott jótállás.
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Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
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Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.
További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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