Záznamový list

Displej HP Z27s 68,6 cm (27") IPS UHD
Nastal čas na pracovný displej s rozlíšením 4K.

Pridajte sa k hnutiu Ultra High
Definition a rozšírte svoj vizuálny
pracovný priestor s displejom HP
Z27s 68,6 cm (27") IPS UHD, ktorý
ponúka mimoriadne veľkú
obrazovku s prezentáciou v
rozlíšení UHD/4K , flexibilné
možnosti pripojenia a komfortné
funkcie.
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Rozlíšenie UHD pre náročné projekty.
● Vychutnajte si obrovské rozlíšenie 3840 x 2160, farebnú škálu sRGB a 1,07 miliardy farieb2, ktoré zabezpečia
neuveriteľne farebnú prezentáciu digitálnych pracovných postupov s vysokými detailmi. Široké pozorovacie uhly
poskytujú výbornú viditeľnosť pre jedného aj viacerých divákov.
Pripojte sa.
● Pripojte svoj displej k pracovnej stanici, počítaču a širokej škále digitálnych videozariadení prostredníctvom portov
DisplayPort, mini-DisplayPort, HDMI a štyroch portov USB 3.0. Dva porty USB umiestnené na boku môžete
použiť na jednoduchý prístup k najčastejšie používaným periférnym zariadeniam.
Prezentácia na veľkej obrazovke pre všetky vaše zariadenia.
● Okamžite zobrazte obsah svojho smartfónu alebo tabletu na veľkej obrazovke prostredníctvom jednoduchého
pripojenia MHL, ktoré zároveň nabíja vaše zariadenia a udržiava ich pripravené na prácu.3
Zobrazte viac a urobte viac.
● Získajte široké zobrazenie vašich projektov, dokumentov a médií v rozlíšení 8MP – štvornásobku rozlíšenia
displeja Full HD. Funkcie obrazu v obraze a obrazu vedľa obrazu umožňujú zobraziť obsah z mobilného telefónu,
počítača a zobraziť na obrazovke až štyri zdroje Full HD4 v natívnom režime.
Funkcie
● Nájdite dokonalú polohu vďaka prispôsobiteľným nastaveniam náklonu, výšky, otočenia a zvislého otočenia, ako
aj integrovanému držiaku HP Quick Release, ktorý umožňuje montáž displeja na stenu.5
● Navrhnite si obrazovku pre svoj spôsob práce so softvérom HP Display Assistant.
● Pracujte bez obáv s vedomím, že vaša investícia do IT je zabezpečená štandardnou trojročnou obmedzenou
zárukou. Ak chcete svoju ochranu rozšíriť nad rámec štandardnej záruky, vyberte si voliteľnú službu HP Care.6
● Staňte sa lepším spotrebiteľom s displejom obsahujúcim súčasti nezaťažujúce životné prostredie, ktoré zahŕňajú
nízky obsah halogenidov7, sklo bez obsah arzénu a podsvietenie bez obsahu ortuti.
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Displej HP Z27s 68,6 cm (27") IPS UHD
Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

J3G07A4; J3G07AT

Farba produktu

Čierna

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

68,6 cm (27”)

Typ obrazovky

IPS s posvietením LED

Aktívna oblasť panela

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

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

300 cd/m²1

Pomer kontrastu

statický kontrast 1000 : 1; dynamický kontrast 5 000 000 : 11

Miera odozvy

6 ms sivá – sivá1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

3840 x 21603

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

technológia Plug and Play; antireflexný; programovateľné používateľom; výber jazyka; ovládacie prvky na obrazovke; podsvietenie LED; Prepínanie v
rovine

Používateľské ovládače

ponuka; 4-tlačidlové rozhranie OSD; Napájanie

Vstupný signál

1 port HDMI 1.4; 1 port MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 port DisplayPort 1.2; 1 port Mini-DisplayPort2
všetky vstupy podporujú HDCP

Porty a konektory

4 porty USB 3.0; 1 zvukový konektor

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Trieda energetickej účinnosti: C; Aktívna oblasť panela: 596,16 x 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in; Spotreba energie v zapnutom režime: 53 W; Ročná spotreba
energie: 77 kWh; Príkon (Pohotovostný režim): 0,38 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,30 W; Popis spotreby energie: 86,9 W (maximálne), 60,8 W
(štandardne), 0,3978 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky: 3840 x 2160 3

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

62,56 x 24,24 x 53,59 cm

Rozmery bez podstavca (Š x H 62,56 x 6,09 x 37,03 cm
x V)
Hmotnosť

7,7 kg
(So stojanom)

Ergonomické vlastnosti

Náklon: -5 až +20 °; Otáčanie: 45 ° ±2 °; Zvislé otáčanie: 90 °

Osvedčenie a zhoda

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

Okolitý

Sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Nízky obsah halogenidov4

Čo je v krabici

monitor; napájací kábel; kábel DisplayPort; kábel DisplayPort mini; disk CD s používateľskou príručkou, zárukou a ovládačmi

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Displej HP Z27s 68,6 cm (27") IPS UHD
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Montážna súprava tenkého
klienta HP

Pripevnite svojho tenkého klienta HP alebo počítač USDT PC k zadnej strane vybraného displeja HP Z a zachovajte
optimálnu ergonomickú nastaviteľnosť s montážnou súpravou tenkého klienta HP.1

Reproduktorový panel HP
LCD Speaker Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo
reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Bezpečnostný zámok pre PC
HP Business

Toto praktické zariadenie zabezpečí, že váš stolový osobný počítač zostane presne tam, kde je – zámkom zabezpečuje
kryt šasi k bodu zaistenia. Kábel s oceľovou slučkou je tiež navrhnutý tak, aby zabránil neoprávnenému odstráneniu
klávesnice, monitora a všetkých periférnych zariadení.

Číslo produktu: E5J35AA

Číslo produktu: NQ576AA

Číslo produktu: PV606AA

Záruka 5 r., na mieste, na
nasl. prac. deň

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov

Číslo produktu: U7935E

Záznamový list

Displej HP Z27s 68,6 cm (27") IPS UHD
Poznámky v krátkych správach
Požaduje sa obsah 4K.
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Port MHL 2.0 nabíja batériu smartfónu alebo tabletu kompatibilného s technológiou MHL. Zahŕňa adaptér DisplayPort na HDMI na zvýšenie flexibility pripojenia. Vyžaduje sa smartfón alebo tablet s podporou
technológie MHL alebo s adaptérom HDMI na pripojenie k monitoru. Pozrite si špecifikácie svojho mobilného zariadenia. Maximálne rozlíšenie zobrazenia je Full HD.
4 Je potrebný obsah v rozlíšení HD.
5 Hardvér na montáž sa predáva samostatne.
6 Predáva sa samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na
stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné
práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe
produktu HP.
7 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely získané po dodaní nemusia byť s nízkym obsahom halogenidov.
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Technické špecifikácie zrieknutie
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Port MHL 2.0 nabíja batériu smartfónu alebo tabletu kompatibilného s technológiou MHL. Vyžaduje sa smartfón alebo tablet s podporou technológie MHL alebo s adaptérom HDMI na pripojenie k monitoru. Pozrite si
špecifikácie svojho mobilného zariadenia.
3 Na použitie monitora v preferovanom režime je potrebná grafická karta podporujúca rozlíšenie 3840 × 2160 – 60Hz.
4 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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