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צג  HP Z27s IPS UHDבגודל  68.6ס"מ )"(27
זה הזמן להכיר את צג ה -4Kהעסקי שלך.

הצטרף למגמת הUltra High-
 Definitionוהרחב את סביבת העבודה
החזותית שלך עם צג HP Z27s IPS UHD
בגודל  68.6ס"מ )" ,(27אשר מספק מסך
גדול במיוחד עם מצגות [1]UHD/4K
ומאפייני נוחות וקישוריות גמישה.

 UHDעבור פרויקטים תובעניים.
● באפשרותך ליהנות מרזולוציה מעולה של  ,3,840 x 2,160ממכלול צבעים  sRGBומ -1.07מיליארד צבעים 2ליצירת מצגת יוצאת מן
הכלל בצבע של תזרימי עבודה דיגיטליים ברמת פירוט גבוהה .זוויות צפייה רחבות שומרות על קו ראייה פתוח עבור צופה אחד או
יותר.
התחבר.
● חבר את הצג שלך לתחנת עבודה ,למחשב ,ולמגוון התקני וידאו דיגיטליים עם יציאות ,HDMI ,mini-DisplayPort ,DisplayPort
וארבע יציאות  .USB 3.0השתמש בשתי יציאות ה USB-הממוקמות בצדדים לצורך גישה קלה לציוד ההיקפי שבו אתה משתמש
לעתים קרובות.

תצוגה במסך גדול עבור כל ההתקנים שברשותך.
● שקף באופן מיידי את תוכן הטלפון החכם או מחשב הלוח על המסך הגדול באמצעות חיבור  MHLפשוט שבנוסף לכך שומר על
ההתקנים שלך טעונים ומוכנים לפעולה3.
ראה יותר ,עשה יותר.
● קבל תצוגות רחבות של הפרויקטים ,המסמכים והמדיה שלך עם —8MPפי  4מזו של תצוגת  HDמלא .מצבי תמונה בתוך תמונה
ותמונה על-יד תמונה מאפשרים לך להציג בהתקן נייד ,בהזנות מחשב ולהציג עד ארבעה מקורות ב HD-מלא 4על-גבי המסך במצב
טבעי.
● מצא את התנוחה הנוחה לך ביותר בעזרת הגדרות מותאמות אישית של הטיה ,כוונון גובה ,סיבוב וסיבוב על ציר— ובנוסף תפס
שחרור מהיר משולב של  HPהמאפשר לך לתלות את הצג על הקיר5.
● התאם את עיצוב המסך לצורת העבודה שלך עם תוכנת .HP Display Assistant
● אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהשקעתך ב IT-נתמכת באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים .בחר בשירותי HP Care Pack
האופציונליים להרחבת ההגנה מעבר לאחריות הסטנדרטית6.
● צמצם את צריכת החשמל והקטן את העלויות בעזרת עיצוב חכם ,חסכוני באנרגיה ,בעל אישור ® ENERGY STARו TCO-ובעל דירוג
 7,EPEAT® Goldשכולל גם תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית ,עיצוב דל בהלוגן 8וצג זכוכית ללא ארסן.

גיליון נתונים

צג  HP Z27s IPS UHDבגודל  68.6ס"מ )" (27טבלת מפרטים

מספר מוצר

J3G07A4; J3G07AT

גודל תצוגה )באלכסון(

 68.6ס"מ )"(27

אזור לוח פעיל

 596.16 x 335.34מ"מ; x 13.2 in 23.47

צבע מוצר

סוג תצוגה

זווית צפייה
בהירות

יחס ניגודיות
יחס תגובה

יחס רוחב-גובה

רזולוציה טבעית

שחור

 IPSעם תאורת  LEDאחורית

 178°אופקי;  178°אנכי
300 cd/m²1

 1,000:1סטטי;  50,00000:1דינמי

1

 6אלפיות השניה  -אפור לאפור

1

16:9

21603 x 3840

רזולוציות נתמכות

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

פקדים למשתמש

תפריט; תצוגה על המסך של  4לחצנים; הפעלה

יציאות ומחברים

 4יציאות  ;USB 3.0יציאת שמע

צריכת מתח

רמת חיסכון באנרגיה ;C :אזור לוח פעיל 596.16 x 335.34 :מ"מ;  ;x 13.2 in 23.47צריכת חשמל במצב פועל 53 :וואט; צריכת האנרגיה השנתית 77 :קילו וואט; צריכת מתח
)מצב המתנה( 0,38 :קילו וואט; צריכת חשמל )במצב כבוי( 0,30 :וואט; תיאור צריכת מתח 86.9 :וואט )מרבי( 60.8 ,וואט )אופייני( 0.3978 ,וואט )המתנה(; רזולוציית מסך3840 :
3 2160 x

מאפייני תצוגה
אות קלט

מתח במבוא

הכנס-הפעל; נגד בוהק; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; בחירת שפה; פקדים על-גבי המסך; נוריות  LEDמוארות מאחור; טכנולוגיית In Plane Switching
יציאת  ;HDMI 1.4יציאת  ;MHL 2.0 /HDMI 1.4יציאת  ;DisplayPort 1.2יציאת Mini-DisplayPort2
תמיכת  HDCPבכל הכניסות
מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 53.59 x 24.24 x 62.56ס"מ

משקל

 7.7ק"ג
)עם מעמד(

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

 37.03 x 6.09 x 62.56ס"מ

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -5° :עד  ;+20°סיבוב ;45° ±2° :סיבוב על ציר; 90°

סביבתי

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן

תכולת האריזה

צג; כבל מתח  ;ACכבל  ;DisplayPortכבל  ;DisplayPort Miniתקליטור עם מדריך למשתמש ,אחריות ,מנהלי התקן

אישור ותאימות

אישור  ;CEL Grade 2 ;TCOאישור  Windows 8.1) Microsoft WHQLוFCC; ;VCCI ;SEPA; EPA; ISC ;CECP ;CCC ;ICE; TUV-S ;PSB ;NOM ;CB; KC/KCC ;CE ;(Windows 7-
 BSMIשל טייוואן
4

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה מאושר ENERGY STAR® 5.0
אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.

גיליון נתונים

צג  HP Z27s IPS UHDבגודל  68.6ס"מ )"(27
אביזרים ושירותים )לא כלול(
ערכת הרכבה לHP Thin Client-

חבר את מחשב  HP Thin Clientאו  USDTשברשותך לחלקם האחורי של צגי  HP Zנבחרים ושמור על יכולת כוונון ארגונומית מיטבית עם
ערכת התלייה למחשבי 1.HP Thin Client

מספר מוצרE5J35AA :

רמקול HP LCD Speaker Bar

חבר ללא תפרים ללוח הקדמי של הצג כדי להוסיף מאפייני תמיכה מלאה במולטימדיה ,לרבות רמקולי סטריאו עם טווח צלילים מלא ושקע
חיצוני לאוזניות.

מנעול HP Business PC
Security Lock

על-ידי נעילת מכסה המארז וחיבורו לנקודת עוגן ,התקן שימושי זה מבטיח שהמחשב השולחני שלך יישאר בדיוק במקום הרצוי .כבל לולאת
הפלדה מתוכנן גם למניעת הוצאה לא מורשית של לוח המקשים ,הצג וכל הציוד המתכלה.

למשך  5שנים ביום העבודה
הבא באתר הלקוח

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  5שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק
מספר מוצרU7935E :

מספר מוצרNQ576AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרPV606AA :
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הערות שוליים להעברת הודעות

 1דרוש תוכן .4K
 2כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 3באמצעות יציאת  MHL 2.0ניתן לטעון סוללה של מחשב לוח וטלפון חכם תואמי  .MHLכולל חיבור  DisplayPort to HDMIלגמישות חיבור משופרת .כדי לחבר את הטלפון החכם או את מחשב הלוח לצג ,עליהם להיות מותאמים לשימוש ב MHL-או לכלול
חיבור  .HDMIעיין במפרטי ההתקן הנייד שלך .רזולוציית תצוגה מרבית היא  HDמלא.
 4דרוש תוכן .HD
 5רכיבי חומרה לתלייה נמכרים בנפרד.
] [6רמות שירות וזמני תגובה לחבילות תמיכה  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת  .www.hp.com/go/cpcשירותי  HPכפופים לתנאים
ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי ,וזכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של  HPבנוגע לשירות או מהאחריות
המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.
 7בעל רישום ® EPEATכאשר ישים .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.
 8ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

 1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 2באמצעות יציאת  MHL 2.0ניתן לטעון סוללה של מחשב לוח וטלפון חכם תואמי  .MHLכדי לחבר את הטלפון החכם או את מחשב הלוח לצג ,עליהם להיות מותאמים לשימוש ב MHL-או לכלול חיבור  .HDMIעיין במפרטי ההתקן הנייד שלך.
 3כרטיס הווידאו חייב להיות מסוגל לתמוך ברזולוציה של  60Hz – 2,160 × 3,840כדי להפעיל את הצג במצב המועדף.
 4ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/monitors
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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