Taulukot

HP Z27q, 68,6 cm:n (27 tuuman) IPS-näyttö,
5K-tarkkuus
Toden tuntua.

Lävistäjältään 68,6 cm:n (27
tuuman) HP Z27q -IPS-näyttö
mullistaa käsityksemme
todentuntuisesta kuvasta laajalla
näyttöalallaan ja hämmästyttävällä
5K-tarkkuudellaan.
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Näin 5K kuuluu tehdä.1
● Lävistäjältään 68,6 cm:n (27 tuuman) näyttö tuottaa uskomattoman tarkat yksityiskohdat, sillä sen resoluutio on
5 120 × 2 880 pikseliä eli 14,7 megapikseliä, sen kirkkaus on suuri ja sen kuvasuhde on 16:9. Laajan
katselukulman ansiosta jokainen paikka on hyvä paikka.
Värikalibrointi suoraan pakkauksesta otettaessa.
● Pääset heti ensikäynnistyksestä lähtien nauttimaan tarkasta värikalibroinnista niin sRGB-, Adobe® RGB- kuin
BT.709-väriprofiilillakin.
Uskomattomat värit.
● Näyttö tuottaa portaattoman värien vaihtelun, selkeät kuvat ja mullistavan runsaan värimaailman – 10-bittisillä
väreillä, joita on 1,07 miljardia sävyä, saat esiteltyä kaikki projektisi ammattilaislaatuisesti.
Lisäominaisuudet
● Löydä mukava asento mukautettavien kallistus-, korkeudensäätö- ja kääntöasetusten ansiosta – lisäksi voit
kiinnittää näytön seinälle mukana tulevan HP Quick Release -kiinnityksen avulla.2
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen.
Rajoitetun vakiotakuun lisäksi voit valita lisäturvaa HP Care -palveluvalikoimasta.3
● Ole parempi kuluttaja käyttämällä näyttöä, joka on tehty ympäristötietoisista osista, joita ovat
vähähalogeeninen4, arsenikiton lasi ja elohopeattomat taustavalot.
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HP Z27q, 68,6 cm:n (27 tuuman) IPS-näyttö, 5K-tarkkuus
Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

J3G14A4; J3G14AT

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

68,6 cm (27”)

Näyttötyyppi

IPS-paneeli

Paneelin aktiivinen alue

596,73 x 335,66 mm;

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

300 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 kiinteä1

Vasteaikasuhde

14 ms (päälle/pois)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

5 120 × 2 8802

Tuetut kuvatarkkuudet

5 120 × 2 880; 4 096 × 2 160; 3 840 × 2 160; 2 560 × 1 600; 2 560 × 1 440; 1 920 × 1 200; 1 920 × 1 080; 1 680 × 1 050; 1 600 × 900; 1 440 × 900; 1
366 × 768; 1 280 × 1 024; 1 280 × 800; 1280 × 768; 1 280 × 720; 1 024 × 768; 800 × 600; 640 × 480

Näytön ominaisuudet

Plug-and-Play; häikäisynesto; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; IPS-tekniikka

Käyttäjätoiminnot

Valikko; miinus (-); plus (+) / tulon hallinta; OK/automaattinen; virta

Sisääntulosignaali

2 DisplayPort 1.2 -porttia (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

5 USB 3.0 -porttia (yksi tietokoneelle, neljä muille laitteille)

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Paneelin aktiivinen alue: 596,73 x 335,66 mm; Virrankulutuksen kuvaus: 96 W (enintään), 75 W (normaali), 0,8 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 5 120 ×
2 880 2

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

63,43×21,71×38,03 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 63,43×6,2×38,034 cm
(l × s × k)
Paino

7,42 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: –5° – +22°; Sivuttaiskierto: ±45°

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; EAC; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Taiwan); SmartWay-kuljetuskumppanuus (P-Amerikka); Microsoft WHQL
-sertifiointi (Windows 8.1 ja Windows 7)

Ympäristö

Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen3

Pakkauksen sisältö

Näyttö; virtajohto; USB-johto; 2 DisplayPort -johtoa; dokumentaatiopaketti

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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HP Z27q, 68,6 cm:n (27 tuuman) IPS-näyttö, 5K-tarkkuus
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n yhden näytön
telinevarsi

HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden
näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

HP Quick Release -kiinnike

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: BT861AA

Tuotenumero: EM870AA

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

HP DisplayPort -kaapelisarja

Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

HP:n 5 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi
seuraavana arkipäivänä.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: VN567AA

Tuotenumero: U7935E

Taulukot

HP Z27q, 68,6 cm:n (27 tuuman) IPS-näyttö, 5K-tarkkuus
Viestin alaviitteet
Edellyttää 5K-sisältöä.
Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
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.
4 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
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Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

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.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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