Dataark

HP Z27s UHD-skærm med ILS på 68,6 cm (27")
Det er tid til at møde 4K-skærmen til erhvervsbrug.

Kom med i UHD-bevægelsen (Ultra
High Definition), og udvid din
visuelle arbejdsplads med HP Z27s
UHD-skærmen med IPS på 27"
(68,6 cm), som er en ekstra stor
skærm til præsentation i
UHD-/4K-kvalitet med fleksible
tilslutningsmuligheder og stor
anvendelighed.
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UHD til krævende projekter.
● Nyd den imponerende opløsning på 3840 x 2160, det store sRGB-farveområde og de 1,07 milliarder farver2, der
giver en utrolig farvepræsentation og detaljegengivelse ved digitale arbejdsgange. Med den brede
betragtningsvinkel er synslinjen åben for en eller flere seere.
Kom på nettet.
● Slut skærmen til en arbejdsstation, en pc eller et udvalg af digitale videoenheder via dens DisplayPort,
mini-DisplayPort, HDMI- og fire USB 3.0-porte. Med de to USB-porte på siderne kan du nemt tilslutte de eksterne
enheder, du bruger mest.
Stor skærm til præsentation fra alle dine enheder.
● Du kan omgående spejle indhold fra din smartphone eller tablet-pc på den store skærm via en brugervenlig
MHL-forbindelse, der også oplader enhederne, så de altid er klar til brug.3
Se mere, gør mere.
● Få overblik over dine projekter, dokumenter og medier med 8 MP – 4 gange så meget som en fuld HD-skærm.
Billede-i-billede og billede-for-billede giver dig mulighed for at vise indhold fra en mobilenhed og en pc og se op
til fire kilder i fuld HD4 på skærmen i den oprindelige kvalitet.
Fremhævede funktioner
● Find den perfekte indstilling af skærmen ved at justere dens hældning, højde, drejning og rotation – og med den
integrerede HP Quick Release kan du montere skærmen på en væg.5
● Med HP Display Assistant-softwaren kan du tilpasse skærmbilledet til din arbejdsrutine.
● Du kan være helt tryg, fordi din it-investering støttes af en begrænset standardgaranti på 3 år. Hvis du vil udvide
din beskyttelse ud over standardgarantien, kan du tilvælge en HP Care-tjeneste.6
● Du bliver en bedre forbruger med en skærm, der indeholder miljøvenlige komponenter med lavt halogenindhold7,
arsenfrit glas og bagbelysning uden kviksølv.
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HP Z27s UHD-skærm med ILS på 68,6 cm (27")
Specifikationstabel

Produktnummer

J3G07A4; J3G07AT

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

68,6 cm (27”)

Skærmtype

IPS med lysdiodebaglys

Panelets aktive område

596,16 x 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

300 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsforhold

6 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

3840 x 21603

Understøttede opløsninger

3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x
400; 640 x 480

Skærmegenskaber

Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolknapper på skærmen; LED-bagbelysning; IPS-teknologi (In-plane
switching)

Brugerbetjening

Menu; 4-knappers OSD; Strømforsyning

Indgangssignal

1 HDMI 1.4; 1 MHL 2.0/HDMI 1.4; 1 DisplayPort 1.2; 1 Mini-DisplayPort2
HDCP-understøttelse på alle indgangene

Porte og stik

4 USB 3.0; 1 lyd

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Klasse for energieffektivitet: C; Panelets aktive område: 596,16 x 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in; Strømforbrug i tændt tilstand: 53 W; Årligt energiforbrug:
77 kWh; Strømforbrug (Standby): 0,38 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,30 W; Strømforbrug: 86,9 W (maksimum), 60,8 W (typisk), 0,3978 W (standby);
Skærmopløsning: 3840 x 2160 3

Mål inklusive stander (B x D x 62,56 x 24,24 x 53,59 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

62,56 x 6,09 x 37,03 cm

Vægt

7,7 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +20 °; Drejning: 45 ° ±2 °; Rotation: 90 °

Certificering og
overensstemmelser

CEL klasse 2; Microsoft WHQL-certificering (Windows 8.1 og Windows 7); CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwan
BSMI

Miljøansvar

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig4

Kassens indhold

Skærm; Vekselstrømsledning; DisplayPort-kabel; DisplayPort-minikabel; CD med brugervejledning, garanti og drivere

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP-monteringsbeslag til
tynde klienter

Fastgør HP's tynde klient eller USDT-pc'en til bagsiden af udvalgte HP Z-skærme, og bevar optimal, ergonomisk
justerbarhed ved hjælp af HP's monteringskit til tynde klienter.1

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder
stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: E5J35AA

Produktnummer: NQ576AA

HP Business pc
sikkerhedslås

Denne enhed sikrer, at desktop-pc'en ikke bliver fjernet. Kabinettets låg låses og fæstnes ved et forankringspunkt.
Stålkablet er designet således, at tastatur, skærm og periferiudstyr ikke kan fjernes af uvedkommende.

5 års service på stedet
næste hverdag

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: PV606AA

Produktnummer: U7935E

Dataark

HP Z27s UHD-skærm med ILS på 68,6 cm (27")
Fodnoter
4K-indhold påkrævet.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
MHL 2.0-porten kan bruges til opladning af batteriet i en MHL-kompatibel smartphone eller tablet-pc. Leveres med en DisplayPort til HDMI-dongle, som gør forbindelsen mere fleksibel. Smartphonen eller tablet-pc'en
skal være MHL-kompatibel eller sluttes til skærmen via en HDMI-dongle. Se specifikationerne for mobilenheden. Maks. skærmopløsning er fuld HD.
4 Kræver HD-indhold.
5 Monteringshardware sælges separat.
6 Sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og
begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte
rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
7 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
MHL 2.0-porten kan bruges til opladning af batteriet i en MHL-kompatibel smartphone eller tablet-pc. Smartphonen eller tablet-pc'en skal være MHL-kompatibel eller sluttes til skærmen via en HDMI-dongle. Se
specifikationerne for mobilenheden.
3 Grafikkortet skal understøtte 3840 × 2160 – 60 Hz, for at skærmen kan fungere med den foretrukne tilstand.
4 Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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