Taulukot

HP:n 68,6 cm:n (27 tuuman) Z27s IPS UHD -näyttö
On aika tavata 4K-yritysnäyttö.

Liity Ultra HD -liikkeeseen ja
laajenna visuaalista työtilaasi HP:n
68,6 cm:n (27 tuuman) Z27s
-IPS-näytöllä, joka tarjoaa erittäin
suurikokoisen,
UHD-/4K -tarkkuuksisen näytön
sekä joustavat
liitäntämahdollisuudet ja
käyttömukavuustoiminnot.
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UHD-näyttö vaativille projekteille.
● Voit nauttia upeasta 3 840 × 2 160 pikselin resoluutiosta, sRGB-väriprofiilista ja 1,07 miljardista väristä2, joiden
ansiosta erittäin yksityiskohtaisten digitaalisten työnkulkujen värit tulevat upeasti esiin. Laajojen katselukulmien
ansiosta kuvasta voi nauttia yksi tai useampi katsoja.
Liittäminen käy helposti.
● Yhdistä näyttö työasemaan, tietokoneeseen ja eri digitaalivideolaitteisiin DisplayPort-liitännän,
Mini-DisplayPort-liitännän, HDMI-portin ja neljän USB 3.0 -portin avulla. Näytön sivulla olevien kahden
USB-portin ansiosta voit käyttää helposti lisälaitteita, joita tarvitset eniten.
Esitä laitteidesi näkymät suurelta näytöltä.
● Esitä älypuhelimesi tai tablettisi näkymä hetkessä suurella näytöllä käyttämällä helppokäyttöistä MHL-yhtettä,
joka myös pitää laitteesi ladattuina ja käyttövalmiina.3
Näe ja tee entistä enemmän.
● Saat suuren katselutilan projekteillesi, asiakirjoillesi ja mediatiedostoille näytöllä, jonka kahdeksan megapikselin
tarkkuus vastaa nelinkertaisesti täysteräväpiirtonäytön tarkkuutta. Picture-in-picture- ja
picture-by-picture-toimintojen ansiosta voit näyttää syötteitä mobiililaitteista ja PC-tietokoneilta sekä saada
natiivitilassa näytölle kuvaa jopa neljästä eri täysteräväpiirtolähteestä.4
Ominaisuudet
● Löydä mukava asento mukautettavien kallistus-, korkeudensäätö-, kääntö- ja kiertoasetusten ansiosta – lisäksi
voit kiinnittää näytön seinälle mukana tulevan HP Quick Release -kiinnityksen avulla.5
● Suunnittele näyttö työtapasi mukaiseksi HP Display Assistant -ohjelmiston avulla.
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen.
Vakiotakuun lisäksi voit valita lisäturvaa HP Care -palveluvalikoimasta.6
● Ole parempi kuluttaja käyttämällä näyttöä, joka on tehty ympäristötietoisista osista, joita ovat
vähähalogeeninen7, arsenikiton lasi ja elohopeattomat taustavalot.
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HP:n 68,6 cm:n (27 tuuman) Z27s IPS UHD -näyttö
Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

J3G07A4; J3G07AT

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

68,6 cm (27”)

Näyttötyyppi

IPS, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

596,16 × 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

300 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

6 ms (harmaasta harmaaseen)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

3 840 × 2 1603

Tuetut kuvatarkkuudet

3 840 × 2 160; 2 560 × 1 600; 2 560 × 1 440; 1 920 × 1 200; 1 920 × 1 080; 1 680 × 1 050; 1 440 × 900; 1 280 × 1 024; 1 280 × 720; 1 024 × 768;
800×600; 720×400; 640×480

Näytön ominaisuudet

Plug and Play; Häikäisynesto; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; Säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; Vaihto tasossa

Käyttäjätoiminnot

Valikko; nelipainikkeinen näyttövalikko; Virta

Sisääntulosignaali

HDMI 1.4 -portti; MHL 2.0 / HDMI 1.4 -portti; DisplayPort 1.2 -liitäntä; Mini-DisplayPort-liitäntä2
HDCP-tuki kaikissa tuloliitännöissä

Portit ja liittimet

4 USB 3.0 -porttia; ääniliitäntä

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Energiatehokkuusluokka: C; Paneelin aktiivinen alue: 596,16 × 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in; Virrankulutus virta kytkettynä: 53 W; Energiankulutus
vuodessa: 77 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,38 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,30 W; Virrankulutuksen kuvaus: 86,9 W (enintään), 60,8 W
(normaali), 0,3978 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 3 840 × 2 160 3

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

62,56×24,24×53,59 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 62,56×6,09×37,03 cm
(l × s × k)
Paino

7,7 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5–20°; Sivuttaiskierto: 45° ± 2 °; Näytön kierto: 90°

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

CEL-luokka 2; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 8,1 ja Windows 7) CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI
(Taiwan)

Ympäristö

Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen4

Pakkauksen sisältö

Näyttö; virtajohto; DisplayPort-johto; Mini-DisplayPort-johto; käyttöopas, takuutiedot ja ohjaimet CD-levyllä

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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HP:n 68,6 cm:n (27 tuuman) Z27s IPS UHD -näyttö
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Thin Client ‑kiinnityssarja

Voit liittää HP Thin Client- tai USDT -tietokoneen tiettyjen HP Z -näyttöjen taakse ja nauttia edelleen HP Thin Client
-kiinnityssarjan mahdollistamasta optimaalisesta ergonomisesta säädettävyydestä.1

Tuotenumero: E5J35AA

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden
äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP Business PC Security
turvalukko

Tämä kätevä laite varmistaa pöytätietokoneesi paikallaanpysyvyyden lukitsemalla alustan kannen ja kiinnittämällä sen
kiinnityspisteeseen. Terässilmukkakaapeli on suunniteltu myös estämään näppäimistön, monitorin ja muiden
oheislaitteiden valtuuttamaton poistaminen.

Tuotenumero: PV606AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7935E
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HP:n 68,6 cm:n (27 tuuman) Z27s IPS UHD -näyttö
Viestin alaviitteet
Edellyttää 4K-sisältöä.
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
MHL 2.0 -portti lataa MHL-yhteensopivan älypuhelimen ja tabletin akun. Sisältää DisplayPort–HDMI-muuntokappaleen, joka lisää yhteyden muodostuksen joustavuutta. Sinulla on oltava älypuhelin tai tabletti, joka on
MHL-yhteensopiva, tai näyttöön liitettävä HDMI-muuntokappale. Katso mobiililaitteen tiedot. Näytön enimmäisresoluutio on täysteräväpiirto.
4 Edellytyksenä teräväpiirtomateriaali.
5 Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
6 Hankittava erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n
palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai
HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
7 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
MHL 2.0 -portti lataa MHL-yhteensopivien älypuhelinten ja tablettien akun. Sinulla on oltava älypuhelin tai tabletti, joka on MHL-yhteensopiva, tai näyttöön liitettävä HDMI-muuntokappale. Katso mobiililaitteen tiedot.
Näytön suosikkitilan käyttäminen edellyttää, että näytönohjain tukee 3 840 × 2 160 pikselin resoluutiota ja 60 Hz:n taajuutta.
4 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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