Datasheet

HP DreamColor Z27x Studio scherm
U bedenkt het, wij tonen het in adembenemend accurate kleuren.

Breng uw ideeën tot leven in
briljante, getrouwe kleuren op het
HP DreamColor Z27x Studio
scherm, met HP's ongeëvenaarde
geïntegreerde kalibratie-engine,
ondersteuning voor 4K-invoer en
10-bits kleur met 1,07 miljard
kleuren op het scherm.
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Verbluffende prestaties voor kleurenprofessionals
● HP's speciaal ontwikkelde 68,6-cm (27-inch) diagonale DreamColor-scherm produceert consistent rijke, accurate
kleuren en ultra-diep zwart. De zeer hoge resolutie van 2560 x 1440, de 1000:1 contrastratio en de hoge
helderheid staan borg voor een haarscherpe, duidelijke weergave.2
Krachtig hulpmiddel voor uw kleurenworkflow
● De HP DreamColor Engine 2 ondersteunt tot 1,07 miljard kleuren met 1024 tinten per kanaal, toont 4K-content1
met 10-bits kleuraccuratesse en ondersteunt probleemloos de meest veeleisende professionele workflows.
Kleurinstellingenbeheer onder handbereik
● Creëer uw eigen kleursysteem met één druk op de knop met de geïntegreerde kalibratie-engine. Geheel
compatibel met professionele kleurmeetapparatuur, zoals de optionele HP DreamColor kalibratieoplossing.3
Pluspunten
● Geniet van speciaal ontwikkeld, geavanceerd Off-Axis zwart, tweede-generatie IPS-technologie en een digitaal
kleurbereik van bioscoopkwaliteit.
● De HP DreamColor Engine 2 biedt schitterende 10-bits kleur en 1024 grijstinten per kanaal, 4x meer dan
standaard 8-bits schermen, en produceert tot 1,07 miljard kleuren op het scherm.
● Produceer getrouwe kleuren met een druk op de knop en 7 kleursysteem-presets of creëer zelf de kleuren met
de geïntegreerde kalibratie-engine.
● Twee HP DreamColor USB-poorten zorgen voor snelle, flexibele schermkalibratie en beheer.
● Beheer en bestuur uw HP Z27x schermen op afstand met de ingebouwde Ethernet-interface en webserver.5
● Gebruik HP Night Vision UI met automatisch dimmende backlit-knoppen en vier programmeerbare sneltoetsen
om afleiding te voorkomen en productief te blijven in schaars-verlichte omgevingen.
● Sluit het scherm via een HDMI-ingang, twee DisplayPort-ingangen en een 4-poorts USB-hub aan op een
workstation en diverse digitale video-apparaten.
● Creëer een compact alles-in-een-systeem met de optionele HP Thin Client bevestigingskit3 en scherm fel licht af
met de optionele HP DreamColor kapkit.3
● Ga groener te werk dankzij een scherm met milieuvriendelijke componenten zoals laag-halogeen6 arseenvrij
schermglas en kwikvrij backlight.
● Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar. Met een optionele HP Care service7 kunt u de
garantie uitbreiden tot maximaal 5 jaar.
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Specificatietabel

Bestelnr.

D7R00A4; D7R00AT

Productkleur

Zwart

Schermformaat (diagonaal)

68,6 cm (27 inch)

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

48 tot 250 cd/m² gekalibreerd1

Contrastverhouding

800:1 statisch1

Responspercentage

7 ms grijs naar grijs1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

2560 x 1440

Ondersteunde resoluties

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

Schermkenmerken

Plug-en-play; Ontspiegeld; Programmeerbaar door de gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op het scherm; LED-backlight; In-plane switching

Gebruikersinstellingen

Terug; Omhoog (instellingen omhoog); Omlaag (instellingen omlaag); Selecteren; Menu; Voeding

Invoersignaal

1 HDMI 1.4 (met HDCP-ondersteuning); 2 DisplayPort 1.2 (met HDCP-ondersteuning)

Poorten en connectoren

4 USB 3.0 (twee opzij en twee achter); 2 USB 2.0 DreamColor-poorten; 1 analoge en digitale audio-uitgang

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Energiezuinigheidsklasse: C; Stroomverbruik in modus Aan: 59 W; Jaarlijks stroomverbruik: 86 kWu; Stroomverbruik (Stand-by): 0,47 W; Stroomverbruik
(stand-by): 0,43 W; Stroomverbruik - omschrijving: < 110 Watt (max), 65 Watt (gem), ≤1,2 Watt (standby); Schermresolutie: 2560 x 1440

Afmetingen met standaard (b 64,1 x 24,24 x 42,04 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 64,1 x 6,55 x 37,92 cm
(b x d x h)
Gewicht

8,8 kg

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +20°; Draaien: ±45°; Rotatie: 90°

Certificering en
compatibiliteit

CEL Grade 2; Microsoft WHQL-certificering (Windows 8 en Windows 7); CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; CCC; CEL; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI

Omgeving

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogeen2

Meegeleverd in de doos

Monitor; Netsnoer; DisplayPort-kabel; USB-kabel; HDMI-kabel; DisplayPort minikabel; Dvd met documentatie; Fabriekskalibratierapport

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP DreamColor
kalibratieoplossing

Het HP DreamColor kalibratiesysteem (DCS) is een LCD-monitor optie voor professionele gebruikers die uiterst accurate
kleurenuitvoer nodig hebben. Het biedt snelle, accurate kalibratie van de monitor om afwijkingen in kritische kleur- of
whitepoint-instellingen van de monitor te voorkomen.

Bestelnr.: B1F63AA

HP USB grafische adapter
met twee uitgangen

Vergroot de totale schermruimte en verhoog de productiviteit met twee monitoren dankzij de HP USB grafische adapter
met twee uitgangen, DVI-I en DisplayPort, om schermen in hoge resolutie aan te sturen via één USB 3.0-verbinding naar
uw pc.

Bestelnr.: C5U89AA

HP thin client-montagekit

Bevestig uw HP thin client of USDT pc aan de achterzijde van geselecteerde HP Z Displays, die dankzij de HP thin client
montagekit verstelbaar blijven.1

Bestelnr.: E5J35AA

HP LCD luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief
luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

5 jaar onsite op de volgende
werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 5 jaar onsite op de volgende werkdag

Bestelnr.: U7935E
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Messaging, voetnoten
4K-content is vereist voor weergave in 4K-resolutie.
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Moet apart worden aangeschaft.
4 Vergroot tot full frame met DCI-diafragmabeheer of geef 1:1 weer met schuiven en zoomen.
5 Internetservice is vereist en moet apart worden aangeschaft.
6 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
7 Afzonderlijk verkrijgbaar. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde
voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of
getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde
rechten.
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Technische specificaties disclaimers
1
2

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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