Podatkovni list

Zaslon HP Z27s IPS UHD z diagonalo 68,6 cm (27")
Spoznajte svoj poslovni zaslon 4K.

Pridružite se gibanju ultra visoke
ločljivosti in razširite svoj vizualni
delovni prostor z zaslonom HP
Z27s IPS UHD z diagonalo 68,6 cm
(27"), ki zagotavlja izjemno velik
zaslon s predstavitvami UHD/4K
ter prilagodljive funkcije
povezljivosti in udobja.
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UHD za zahtevne projekte.
● Uživajte v vrhunski ločljivosti 3840 x 2160, barvnemu razponu sRGB in 1,07 milijarde barv2 za neverjetno
predstavitev barv pri digitalnih delovnih potekih z veliko količino podrobnosti. Široki koti gledanja omogočajo
odprto linijo pogleda za enega ali več gledalcev.
Vzpostavite povezavo.
● Povežite svoj zaslon z delovno postajo, računalnikom in številnimi digitalnimi video napravami z DisplayPort,
mini-DisplayPort, HDMI, in štirimi USB 3.0. Uporabite dvoje vrat USB ob straneh za enostaven dostop do
najpogosteje uporabljenih zunanjih naprav.
Predstavitev na velikem zaslonu za vse vaše naprave.
● Vsebino na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku lahko takoj prikažete na zaslonu izjemne velikosti prek
enostavne povezave MHL, ki obenem skrbi za polnjenje vaše naprave in omogoča njeno takojšnjo uporabo.3
Vidite več, naredite več.
● Zagotovite si obširne poglede na svoje projekte, dokumente in medije v ločljivosti 8 MP – 4x več kot pri zaslonu
polne visoke ločljivosti. Funkciji slika-v-sliki in slika-ob-sliki omogočata prikaz iz mobilne naprave in računalnika
ter ogled do štirih virov polne visoke ločljivosti4 v privzetem načinu.
Posebnosti
● Najdite svoj kotiček s prilagodljivimi nastavitvami nagiba, vrtenja in obračanja – poleg tega je na voljo tudi
vgrajeni mehanizem HP Quick Release, ki omogoča namestitev zaslona na steno.5
● S programom HP Display Assistant lahko uporabo zaslona prilagodite svojim potrebam.
● Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Če
želite večjo raven zaščite, kot jo zagotavlja standardna garancija, izberite dodatno storitev HP Care.6
● Z zaslonom z okolju prijaznimi komponentami, ki vključujejo nizko vsebnost halogenih snovi7, steklo brez arzena
in osvetlitev ozadja brez živega srebra, postanite boljši potrošnik.
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Zaslon HP Z27s IPS UHD z diagonalo 68,6 cm (27")
Tabela specifikacij

Številka izdelka

J3G07A4; J3G07AT

Barva izdelka

Črno

Velikost zaslona (diagonala)

68,6 cm (27'')

Vrsta prikaza

IPS w/osvetlitev LED

Aktivno območje plošče

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

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

300 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 11

Razmerje odzivov

6 ms (iz sive v sivo)1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

3840 x 21603

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Plug and Play; Zaščita proti bleščanju; Uporabniško nastavljiv; Izbira jezika; Zaslonski upravljalni gumbi; Osvetlitev LED; Tehnologija In plane switching (IPS)

Nadzor uporabnika

Meni; 4 gumbi za zaslonski meni; Napajanje

Vhodni signal

1 HDMI 1.4; 1 MHL 2.0/HDMI 1.4; 1 x DisplayPort 1.2; 1 Mini-DisplayPort2
Podpora za HDCP pri vseh vhodih

Vrata in priključki

4 x USB 3.0; 1 vhod za zvok

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Razred energetske učinkovitosti: C; Aktivno območje plošče: 596,16 x 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in; Poraba energije med delovanjem: 53 W; Letna poraba
energije: 77 kWh; Poraba energije (V pripravljenosti): 0,38 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,30 W; Poraba energije – opis: 86,9 W (največ), 60,8
W (običajno), 0,3978 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 3840 x 2160 3

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

7,7 kg
(S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +20°; Vodoravni zasuk: 45° ±2°; Stranski nagib: 90°

Certifikat in skladnost

CEL stopnje 2; potrdilo Microsoft WHQL (Windows 8.1 in Windows 7); CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI
(Tajvan)

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi4

Vsebina škatle

Monitor; Napajalni kabel; Kabel DisplayPort; Kabel DisplayPort mini; CD z navodili za uporabo, garancija, gonilniki

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Zaslon HP Z27s IPS UHD z diagonalo 68,6 cm (27")
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Komplet namestitvenih
pripomočkov za lahki
odjemalec HP

Pritrdite lahki odjemalec HP ali računalnik USDT PC na hrbtno stran izbranih zaslonov HP Z in obdržite optimalno
ergonomsko prilagodljivost s kompletom namestitvenih pripomočkov za HP lahki odjemalec.1

Nastavek HP LCD Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo
zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: E5J35AA

Številka izdelka: NQ576AA

Varnostna ključavnica HP
Business PC

Ta priročna naprava zagotavlja, da namizni računalnik ostane na svojem mestu tako, da zaklene pokrov ohišja in ga pritrdi
na aktivno točko. Kabel z jeklenimi zaponkami je namenjen tudi za preprečevanje nepooblaščenega odstranjevanja
tipkovnice, monitorja ali zunanjih naprav.

Številka izdelka: PV606AA

5-let naslednji delovni dan
na domu

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: U7935E
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Zaslon HP Z27s IPS UHD z diagonalo 68,6 cm (27")
Opombe k sporočilom
Zahtevana je vsebina 4K.
Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
Vhod MHL 2.0 omogoča polnjenje pametnih telefonov in tabličnih računalnikov z ustreznim priključkom. Vključuje tudi zaslonski vmesnik za učinkovitejšo povezavo med vrati DisplayPort in HDMI. Za povezavo z
monitorjem morata pametni telefon in tablični računalnik podpirati vmesnik za vrata MHL ali HDMI. Preberite specifikacije svoje mobilne naprave. Največja ločljivost zaslona je polna visoka ločljivost.
4 Zahtevana je vsebina v visoki ločljivosti.
5 Strojna oprema za namestitev je naprodaj posebej.
6 Naprodaj ločeno. Raven storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujeta glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so določene
omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo
lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
7 Zunanji napajalniki, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogena. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogena.
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Tehnične specifikacije zanikanja
Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
Vhod MHL 2.0 omogoča polnjenje pametnih telefonov in tabličnih računalnikov z ustreznim priključkom. Za povezavo z monitorjem morata pametni telefon in tablični računalnik podpirati vmesnik za MHL ali HDMI.
Preberite specifikacije svoje mobilne naprave.
3 Video kartica mora podpirati 3840 × 2160 – 60Hz, če želite monitor uporabljati v prednostnem načinu.
4 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
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Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve
izdelke in storitve so določene v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatne
garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
4AA5-3801SLE, julij 2016

