Dataark

HP DreamColor Z27x-studioskjerm
Du drømmer det, vi lever det, i imponerende nøyaktige farger.

Arbeid med strålende, pålitelige
farger, og gi idéene liv, med HP
DreamColor Z27x studioskjerm,
som har HPs uovertrufne
integrerte kalibreringsmotor, støtte
for 4K-inndata og 10-biters farge
som gir opptil 1,07 milliarder
skjermfarger.
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Forbløffende ytelse for profesjonelle brukere av farger
● Lever konsekvent rike og nøyaktige farger og ekstremt dyp svart med HPs spesialkonstruerte 68,6 cm (27")
(diagonalt) DreamColor-panel. Få en massiv oppløsning på 2560 x 1440 og skarp og klar presentasjon fra et
kontrastforhold på 1000:1 og høy lysstyrke.2
Kraftverktøy for fargeprosessen
● Få opptil 1,07 milliarder farger med 1024 toner per kanal når HP DreamColor Engine 2 arbeider seg gjennom
4K-innhold1 med 10-bits fargenøyaktighet, og håndter enkelt dagens mest krevende, profesjonelle prosesser.
Fargetilpassing for hånden
● Lag ditt eget fargeområde med bare én berøring med den integrerte kalibreringsmotoren. Gled deg over
problemfri kompatibilitet med en rekke profesjonelle fargemålingsenheter, inkludert HP DreamColor Calibration
Solution (tillegg).3
Med
● Opplev den spesialkonstruerte avanserte Off-Axis Black-teknologien og andre generasjons IPS digital farge i
kinokvalitet.
● Nyt imponerende 10-bit farger og 1024 gråtoner per kanal – 4 x mer enn standard 8-bit-skjermer – og opptil
1,07 B skjermfarger drevet av HP DreamColor Engine 2.
● Få fargenøyaktighet igjennom trykknapper rett ut av boksen med sju forhåndsinnstilte fargeområder eller bruk
den integrerte kalibreringsmotoren for å lage ditt eget.
● Nyt over rask og fleksibel skjermkalibrering og administrasjon ved hjelp av to HP DreamColor USB-porter.
● Administrer og kontroller flåten med HP Z27x skjermer eksternt med det integrerte Ethernet-grensesnittet og
webserver.5
● Eliminer forstyrrelser og øk produktiviteten i mørke omgivelser, med HP Night Vision UIs automatisk dimmende
knappbakbelysning og fire programmerbare hurtigtaster.
● Koble skjermen til en arbeidsstasjon og et utvalg av digitale videoenheter med én HDMI- og to, DisplayPortinnganger og en 4-porters USB-hub.
● Lag en ren, kompakt alt-i-ett-med det valgfrie monteringssettet for HP tynn klient 3, og reduserer effekten av
dårlig belysning med det valgfrie HP DreamColor-dekselsettet.3
● Bli en bedre forbruker med en skjerm som består av miljøansvarlig komponenter som inkluderer halogenfattig6,
arsenikkfritt skjermglass og kvikksølvfri bakbelysning.
● Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Velg ekstra HP
Care-tjenester7 for å utvide beskyttelsen opptil 5 år.
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HP DreamColor Z27x-studioskjerm
Spesifikasjonstabell

Produktnummer

D7R00A4; D7R00AT

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

68,6 cm (27”)

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

48 til 250 cd/m² kalibrert1

Kontrastforhold

800:1 statisk1

Responsgrad

7 ms grå til grå1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

2560 x 1440

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Plug & Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning; IPS (In-Plane Switching)

Brukerkontroller

Tilbake; Opp (justerer innstillingene opp); Ned (justerer innstillingene ned); Velg; Meny; Strøm

Inngangssignal

1 HDMI 1.4 (med HDCP-støtte); 2 DisplayPort 1.2 (med HDCP-støtte)

Porter og kontakter

4 USB 3.0 (to på siden og to bak); 2 USB 2.0 DreamColor-porter; 1 analog og digital lydutgang

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Energieffektivitetsklasse: C; Strømforbruk i på-modus: 59 W; Årlig energiforbruk: 86 kWh; Strømforbruk (Inaktiv): 0,47 W; Strømforbruk (av-modus): 0,43
W; Beskrivelse av strømforbruk: < 110 W (maks.), 65 W (typisk), ≤ 1,2 W (ventemodus); Skjermoppløsning: 2560 x 1440

Mål med stativ (B x D x H)

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

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

8,8 kg

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +20°; Sving: ±45°; Rotasjon: 90°

Sertifisering og overholdelse CEL Grade 2; Microsoft WHQL-sertifisering (Windows 8 og Windows 7); CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI
av lover og forskrifter
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen2

Innhold i esken

Skjerm; Strømledning; DisplayPort-kabel; USB-kabel; HDMI-kabel; DisplayPort-minikabel; Dokumentasjonssett på DVD; Fabrikkkalibreringsrapport

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP
DreamColorkalibreringsløsning

HP DreamColor Calibration System (DCS) er LCD-skjermtillegg som er utformet for profesjonelle brukere som krever
presis fargenøyaktighet i arbeidet. Det gir brukere mulighet til rask og nøyaktig kalibrering av skjermens innstillinger for å
hindre drift av kritiske innstillinger for skjermfarge eller hvitpunkt.

HP Dual Output
USB-grafikkadapter

Øk skjermutrustningen og produktiviteten ved hjelp av toskjermsoppsett med HP USB-grafikkort med to utganger, som
har DVI-I- og DisplayPort-utganger som kan drive skjermer med høy oppløsning via én enkelt USB 3.0 B-tilkoblingen til
PCen.

Produktnummer: B1F63AA

Produktnummer: C5U89AA

HP monteringssett for
tynnklient

Fest din HP tynnklient eller USDT PC på baksiden av utvalgte HP Z-skjermer og oppretthold optimal ergonomisk
justerbarhet med HP monteringssett for tynnklient.1

HP LCD Speaker Bar

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert
stereohøyttalere med fullverdig lydområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: E5J35AA

Produktnummer: NQ576AA

5 år, neste virkedag på
stedet

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 5 år neste virkedag på stedet

Produktnummer: U7935E
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Fotnoter
4K-innhold er nødvendig for å vise 4K-oppløsning.
Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Selges separat.
4 Skaler til full ramme med DCI aperturadministrasjon eller vis 1:1 med panorering og zoom.
5 Internett-tilgang kreves og selges separat.
6 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
7 Selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer
informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte
rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2

Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

Lær mer på
www.hp.eu/monitors
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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