Dataark

HP Z27q-skærm på 68,6 cm (27") med IPS 5K
Oplev en virkelighedstro billedgengivelse.

Med HP Z27q-skærmen på 68,6
cm (27'') med IPS 5K, som giver
mere skærmplads og farveklarhed
vha. en enestående opløsning på
5K, kan du redefinere betydningen
af virkelighedstro billedgengivelse.
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Sådan kommer vi op på 5k.1
● Oplev utroligt skarpe detaljer på den 68,6 cm (27") store skærm i en opløsning på 5120 x 2880 med 14,7 mio.
pixels samt 16:9-billedformat og høj lysstyrke. Kan tilpasses forskellige arbejdsstillinger, takket være de brede
synsvinkler.
Farvekalibreringen er klar med det samme.
● Du får nøjagtig farvekalibrering af sRGB, Adobe® RGB og BT.709 – det samme farverum som på Blu-ray-medier
– lige fra første gang du tænder skærmen.
Enestående farver.
● Du får jævnere farveovergange, klarere billeder og en virkeligt flot farvepræsentation af alle dine projekter med
den professionelle 10-bit-farvekvalitet samt op til 1,07 milliarder farver.
Yderligere funktioner
● Få den perfekte skærmindstilling ved at justere dens hældning, højde og drejning – og med den integrerede HP
Quick Release kan du montere skærmen på en væg.2
● Du kan være helt tryg, fordi din it-investering støttes af en begrænset standardgaranti på 3 år. I tillæg til den
begrænsede standardgaranti kan du få en udvidet produktgaranti ved at vælge en valgfri HP Care Pack-tjeneste.3
● Du bliver en bedre forbruger med en skærm, der indeholder miljøvenlige komponenter med lavt halogenindhold4,
arsenfrit glas og bagbelysning uden kviksølv.
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HP Z27q-skærm på 68,6 cm (27") med IPS 5K
Specifikationstabel

Produktnummer

J3G14A4; J3G14AT

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

68,6 cm (27”)

Skærmtype

IPS-panel

Panelets aktive område

596,73 x 335,66 mm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

300 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk1

Responsforhold

14 ms (til/fra)1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

5120 x 28802

Understøttede opløsninger

5120 x 2880; 4096 x 2160; 3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768;
1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480

Skærmegenskaber

Plug-and-Play; Refleksfri; Valg af sprog; Betjeningsknapper på skærmen; LED-bagbelysning; IPS-teknologi (In-plane switching)

Brugerbetjening

Menu; Minus ("-"); Plus ("+")/inputstyring; OK/Auto; Tænd/sluk-knap

Indgangssignal

2 DisplayPort 1.2 (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

5 USB 3.0-porte (en upstream, fire downstream)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Panelets aktive område: 596,73 x 335,66 mm; Strømforbrug: 96 W (maksimum), 75 W (typisk), 0,8 W (standby); Skærmopløsning: 5120 x 2880 2

Mål inklusive stander (B x D x 63,43 x 21,71 x 38,03 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

63,43 x 6,2 x 38,034 cm

Vægt

7,42 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +22°; Drejefunktion: ±45°

Certificering og
overensstemmelser

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; EAC; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwan BSMI; SmartWay Transport Partnership (NA); Microsoft WHQL-certificering
(Windows 8.1 og Windows 7)

Miljøansvar

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig3

Kassens indhold

Skærm; Strømkabel; USB-kabel; 2 DisplayPort-kabler; Dokumentationspakke

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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HP Z27q-skærm på 68,6 cm (27") med IPS 5K
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Skærmarm til én skærm

HP-skærmarmen til én skærm er det perfekte skrivebordstilbehør til arbejdet. HP-skærmarmen er elegant og strømlinet
og er udviklet som et supplement til din måde at arbejde på.

Produktnummer: BT861AA

HP Quick Release-beslag

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder
stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP Business pc
sikkerhedslås

Denne enhed sikrer, at desktop-pc'en ikke bliver fjernet. Kabinettets låg låses og fæstnes ved et forankringspunkt.
Stålkablet er designet således, at tastatur, skærm og periferiudstyr ikke kan fjernes af uvedkommende.

HP DisplayPort-kabelkit

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

5 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: PV606AA

Produktnummer: VN567AA

Produktnummer: U7935E
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HP Z27q-skærm på 68,6 cm (27") med IPS 5K
Fodnoter
5K-indhold påkrævet.
Monteringshardware sælges separat.
Sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten starter på hardwarens købsdato. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan
finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til
den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
4 Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1
2

Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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