Φύλλο δεδομένων

Οθόνη IPS UHD HP Z27s 68,6 cm (27")
Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την επαγγελματική οθόνη 4K.

Ακολουθήστε το κίνημα Ultra High
Definition και επεκτείνετε τον
οπτικό χώρο εργασίας σας με την
οθόνη IPS UHD HP Z27s 68,6 cm
(27"), που προσφέρει μια
εξαιρετικά μεγάλη οθόνη με
παρουσίαση UHD/4K , ευελιξία στη
συνδεσιμότητα και άνεση.
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UHD για απαιτητικές εργασίες.
● Απολαύστε εντυπωσιακή ανάλυση 3.840 x 2.160, γκάμα χρωμάτων sRGB και 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα2
για εκπληκτική παρουσίαση χρωμάτων με εξαιρετικά λεπτομερείς ψηφιακές ροές εργασίας. Οι ευρείες γωνίες
θέασης προσφέρουν ευρύτερη οπτική επαφή για περισσότερους θεατές.
Συνδεθείτε.
● Συνδέστε την οθόνη σε σταθμό εργασίας, υπολογιστή και σε διάφορες συσκευές ψηφιακής εικόνας με τις
θύρες DisplayPort, mini-DisplayPort, HDMI και τις τέσσερις θύρες USB 3.0. Χρησιμοποιήστε τις δύο θύρες USB
που βρίσκονται στο πλάι για εύκολη πρόσβαση στις περιφερειακές συσκευές που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
Παρουσίαση σε μεγάλη οθόνη για όλες τις συσκευές σας.
● Κατοπτρίστε στη στιγμή το περιεχόμενο του smartphone ή του tablet σας στη μεγάλη οθόνη μέσω της εύκολης
σύνδεσης MHL που ταυτόχρονα φορτίζει τις συσκευές σας για να είναι έτοιμες για χρήση.3
Δείτε περισσότερα, κάντε περισσότερα.
● Απολαύστε ευρεία οπτική στις εργασίες, τα έγγραφα και τα μέσα σας με ανάλυση 8MP – 4 φορές μεγαλύτερη
από αυτή μιας οθόνης Full HD. Οι δυνατότητες picture-in-picture και picture-by-picture επιτρέπουν να
προβάλλετε τροφοδοσίες από φορητές συσκευές και υπολογιστές, και να προβάλλετε στην οθόνη έως και
τέσσερις πηγές Full HD4 σε εγγενή λειτουργία.
Χαρακτηριστικά
● Βρείτε την ιδανική θέση χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης, του ύψους, της οριζόντιας και
κατακόρυφης περιστροφής. Επιπλέον, με το ενσωματωμένο HP Quick Release μπορείτε να τοποθετήσετε την
οθόνη στον τοίχο.5
● Σχεδιάστε την οθόνη ανάλογα με τον τρόπο που εργάζεστε, με το λογισμικό HP Display Assistant.
● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών
ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις, επιλέξτε μια προαιρετική υπηρεσία
HP Care.6
● Υιοθετήστε υπεύθυνη καταναλωτική στάση με μια οθόνη με περιβαλλοντικά υπεύθυνα εξαρτήματα, όπως
γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο7, και οπισθοφωτισμό χωρίς
υδράργυρο.
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Οθόνη IPS UHD HP Z27s 68,6 cm (27")
Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

J3G07A4; J3G07AT

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

68,6 cm (27”)

Τύπος οθόνης

IPS με οπισθοφωτισμό LED

Ενεργή περιοχή πίνακα

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

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

300 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

6 ms από γκρι σε γκρι1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

3.840 x 2.1603

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

3.840 x 2.160, 2.560 x 1.600, 2.560 x 1.440, 1.920 x 1.200, 1.920 x 1.080, 1.680 x 1.050, 1.440 x 900, 1.280 x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768, 800 x
600, 720 x 400, 640 x 480

Χαρακτηριστικά οθόνης

plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED,
τεχνολογία IPS

Χειριστήρια

Μενού, 4 κουμπιά ρυθμίσεων στην οθόνη, λειτουργία

Σήμα εισόδου

1 HDMI 1.4, 1 MHL 2.0 /HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.2, 1 mini-DisplayPort2
Υποστήριξη HDCP σε όλες τις εισόδους

Θύρες και υποδοχές

4 USB 3.0, 1 ήχου

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: C; Ενεργή περιοχή πίνακα: 596,16 x 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 53 W; Ετήσια
κατανάλωση ενέργειας: 77 kWh; Κατανάλωση ισχύος (Αναμονή): 0,38 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,30 W; Περιγραφή κατανάλωσης
ισχύος: 86,9 W (μέγιστη), 60,8 W (τυπική), 0,3978 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 3.840 x 2.160 3

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 62,56 x 24,24 x 53,59 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 62,56 x 6,09 x 37,03 cm
x Υ)
Βάρος

7,7 kg
(Με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +20°. Οριζόντια περιστροφή: 45° ± 2°. Περιστροφή: 90°

Πιστοποίηση και
συμμόρφωση

CEL Grade 2, πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 8,1 και Windows 7), CE, CB, KC/KCC, NOM, PSB, ICE, TUV-S, CCC, CECP, SEPA, EPA, ISC, VCCI, FCC, BSMI
για Ταϊβάν

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο4

Περιεχόμενα συσκευασίας

Οθόνη, καλώδιο τροφοδοσίας AC, καλώδιο DisplayPort, καλώδιο mini DisplayPort, CD με οδηγό χρήσης, εγγύηση και προγράμματα οδήγησης

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Οθόνη IPS UHD HP Z27s 68,6 cm (27")
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Κιτ τοποθέτησης HP Thin
Client

Συνδέστε το HP Thin Client ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή Ultra-slim στο πίσω μέρος επιλεγμένων οθονών HP Z και
διατηρήστε τη βέλτιστη εργονομική ρύθμιση με το κιτ τοποθέτησης HP Thin Client.1

Γραμμή ηχείων LCD HP

Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων,
που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: E5J35AA

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Κλειδαριά ασφαλείας HP
Business PC

Αυτή η εύχρηστη συσκευή διασφαλίζει την ακινητοποίηση του desktop PC κλειδώνοντας το κάλυμμα του σκελετού και
ασφαλίζοντάς το σε σταθερό σημείο. Το ατσάλινο καλώδιο έχει επίσης σχεδιαστεί, ώστε να αποτρέπει τη μη
εξουσιοδοτημένη αφαίρεση του πληκτρολογίου, της οθόνης και όλων των περιφερειακών.

Αριθμός προϊόντος: PV606AA

5 έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως

Αριθμός προϊόντος: U7935E

Φύλλο δεδομένων

Οθόνη IPS UHD HP Z27s 68,6 cm (27")
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Απαιτείται περιεχόμενο 4K.
Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Η θύρα MHL 2.0 φορτίζει μπαταρίες smartphone και tablet που είναι συμβατά με MHL. Περιλαμβάνει dongle DisplayPort σε HDMI για μεγαλύτερη ευελιξία σύνδεσης. Απαιτείται το smartphone ή το tablet να έχουν
δυνατότητα MHL ή HDMI dongle για τη σύνδεση με την οθόνη. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της φορητής συσκευής σας. Η μέγιστη ανάλυση οθόνης είναι Full HD.
4 Απαιτείται περιεχόμενο HD.
5 Το υλικό στήριξης πωλείται ξεχωριστά.
6 Πωλείται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού.
Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που
υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους
όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
7 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα υπόλοιπα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Η θύρα MHL 2.0 φορτίζει μπαταρίες smartphone και tablet που είναι συμβατά με MHL. Απαιτείται το smartphone ή το tablet να έχουν δυνατότητα MHL ή HDMI dongle για τη σύνδεση με την οθόνη. Ανατρέξτε στις
προδιαγραφές της φορητής συσκευής σας.
3 Η κάρτα γραφικών πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 3.840 × 2.160 – 60 Hz για να μεταβεί η οθόνη στην Προτιμώμενη λειτουργία.
4 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή
περιεκτικότητα σε αλογόνο.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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