Veri sayfası

HP DreamColor Z27x Stüdyo Ekranı
Kurduğunuz hayalleri nefes kesen renk doğruluğuyla gerçeğe
dönüştürelim.

HP'nin rakipsiz tümleşik
kalibrasyon motoru, 4K giriş
desteği ve ekran üzerinde 1,07
milyara kadar renk sağlayan 10 bit
renk özelliğine sahip HP
DreamColor Z27x Stüdyo Ekranı
sayesinde canlı, güvenilir renklerle
çalışarak fikirlerinize hayat verin.
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Renk profesyonelleri için üstün performans
● HP'nin özel tasarımlı 68,6 cm (27") diyagonal DreamColor paneli ile her zaman zengin, doğru renkler ve son
derece derin siyah içeren belgeler oluşturun. 1000: 1 kontrast oranı ve yüksek parlaklık özellikleri sayesinde 2560
x 1440 yüksek çözünürlük ile keskin ve net görüntüler elde edin.2
Renkli iş akışınıza yönelik güçlü araç
● 10 bit renk doğruluğuna sahip HP DreamColor Engine 2 gücü ile 4K içeriklerinizde1 kanal başına 1.024 ton içeren
1,07 milyar renk kullanın ve günümüzdeki en zorlu profesyonel iş akışlarının kolayca üstesinden gelin.
Renk özelleştirme özelliği parmaklarınızın ucunda
● Tümleşik kalibrasyon motoru sayesinde tek bir tıkla kendi renk alanınızı oluşturun. İsteğe bağlı HP DreamColor
Kalibrasyon Çözümü gibi bir dizi profesyonel renk ölçüm aygıtı ile sorunsuz uyumluluk elde edin.3
Özellikler
● Özel olarak tasarlanan gelişmiş Off-Axis Black teknolojisinin, ikinci nesil IPS ekranın ve dijital sinema sınıfı renk
gamlarının keyfini çıkarın.
● HP DreamColor Engine 2 tarafından sunulan çarpıcı 10 bit renk özelliği ile kanal başına 8 bit ekranların 4 kat
üzerinde olan 1.024 gri düzeylerinin ve ekran üzerinde 1,07 milyara kadar rengin keyfini çıkarın.
● 7 renk alanı önayarı ile tek hareketle doğru renkler elde edin veya kendi renk alanınızı oluşturmak için tümleşik
renk motorunu kullanın.
● İki adet HP DreamColor USB bağlantı noktası ile hızlı ve esnek ekran kalibrasyonu ve yönetiminin keyfini çıkarın.
● Tümleşik Ethernet arabirimi ve web sunucusu5 ile HP Z27x Ekranlardan oluşan filonuzu uzaktan yönetip
denetleyin.
● HP Gece Görüş Kullanıcı Arabirimi'nin otomatik sönen arka ışıkları ve dört adet programlanabilir kısayol tuşuyla az
ışıklı ortamlarda dikkatiniz dağılmadan üretkenliği hızlandırın.
● Bir HDMI ve iki DisplayPort girişinin yanı sıra 4 bağlantı noktalı USB hub ile ekranınızı bir iş istasyonuna veya çeşitli
dijital video aygıtlarına bağlayın.
● İsteğe bağlı HP İnce İstemci Montaj Takımı3 ile temiz ve küçük boyutlu bir all-in-one oluşturun ve HP DreamColor
Kapak Takımı3 ile zorlu ışık koşullarının etkilerini azaltın.
● Düşük halojen,6 arseniksiz cam ve cıva içermeyen arka ışıklar gibi çevre dostu bileşenlere sahip bir ekran ile daha
bilinçli bir tüketici olun.
● Üç yıllık standart sınırlı garantiyle BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun. İsteğe bağlı HP
Care hizmetlerinden7 birini seçerek korumanızı 5 yıla kadar uzatın.
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HP DreamColor Z27x Stüdyo Ekranı
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

D7R00A4; D7R00AT

Ürün rengi

Siyah

Monitör boyutu (diyagonal)

68,6 cm (27 inç)

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

48-250 cd/m² kalibre1

Kontrast oranı

800:1 statik1

Yanıt Oranı

7 ms griden griye1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

2560 x 1440

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Tak ve Çalıştır; Yansımasız; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan aydınlatma; Düzlem içi geçiş

Kullanıcı denetimleri

Geri; Yukarı (yukarı ayarlamak için); Aşağı (aşağı ayarlamak için); Seç; Menü; Güç

Giriş sinyali

1 HDMI 1.4 (HDCP desteği ile) 2 DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

4 USB 3.0 (iki yan ve iki arka); 2 USB 2.0 DreamColor bağlantı noktası; 1 analog ve dijital ses çıkışı

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Enerji verimlilik sınıfı: C; Açık modda güç tüketimi: 59 W; Yıllık enerji tüketimi: 86 kWh; Güç tüketimi (Bekleme): 0,47 W; Güç tüketimi (kapalı modda): 0,43 W;
Güç Tüketimi tanımı: 110 W (maksimum), 65 W (tipik), ≤ 1,2 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: 2560 x 1440

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 64,1 x 6,55 x 37,92 cm
G x D)
Ağırlık

8,8 kg

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 ile +20° arası; Dönüş Açısı: ±45°; Pivot hareketi: 90°

Belgeler ve Uyumluluk

CEL Sınıf 2; WHQL Sertifikası (Windows 8 ve Windows 7); CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI

Çevre koruma

Arsenik içermeyen ekran camı; Civa içermeyen ekran arka ışıkları; Düşük halojen2

Kutudakiler

Monitör; AC güç kablosu; DisplayPort kablosu; USB kablosu; HDMI kablosu; Mini DisplayPort kablosu; DVD belge seti; Fabrika kalibrasyon raporu

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP DreamColor Z27x Stüdyo Ekranı
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP DreamColor Kalibrasyon
Çözümü

HP DreamColor Kalibrasyon Sistemi (DCS), çalışmalarında kusursuz renk doğruluğu isteyen profesyonel kullanıcılar için
tasarlanmış bir LCD monitör seçeneğidir. Kritik monitör renklerinde veya beyaz nokta ayarlarında herhangi bir sapma
olmasını önlemek için kullanıcının görüntünün ekran önü ayarlarını hızlı ve doğru bir şekilde kalibre etmesini sağlar.

Ürün numarası: B1F63AA

HP Çift Çıkışlı USB Grafik
Adaptörü

Bilgisayarınıza tek bir USB 3.0 B bağlantısı ile görüntülerde yüksek çözünürlük sağlayan DVI-I ve DisplayPort çıkışlarına
sahip HP Çift Çıkışlı USB Grafik Adaptörü'nün sunduğu çift monitör kurulumu sayesinde ekran kalitesini ve üretkenliği
artırın.

Ürün numarası: C5U89AA

HP İnce İstemci Montaj Kiti

HP Z Monitörlerin arkasına HP İnce İstemcileri ve USDT bilgisayarları monte edin ve HP İnce İstemci Montaj Takımı'yla
optimal ergonomik ayarlanabilirliği sağlayın.1

Ürün numarası: E5J35AA

HP LCD Hoparlör Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak üzere tam multimedya destek özellikleri
eklemek için monitörünüzün ön yüzeyine sorunsuzca bağlayın.

Ürün numarası: NQ576AA

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack: 5 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde

Ürün numarası: U7935E
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HP DreamColor Z27x Stüdyo Ekranı
Mesaj Altbilgileri
4K çözünürlükte görüntüler için 4K içerik gereklidir.
Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans değişiklik gösterebilir.
Ayrı satılır.
4 DCI açıklık yönetimi ile tam çerçeve veya kaydırma ve yakınlaştırma ile 1:1 ekran ölçeğine getirin.
5 Internet erişimi gerektirir ve ayrı olarak satılır.
6 Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
7 Ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı
bilgi için bkz www.hp.com/go/cpc. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir
ve HP hizmet şartları ve koşulları veya HP Ürününüz ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2

Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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