Adatlap

HP Z27q 68,6 cm (27 hüvelyk) átmérőjű, 5K
felbontású IPS kijelző
Valósághű megjelenítés.

Adjon új értelmet az élethű képi
megjelenítésnek a HP Z27q 68,6
cm (27 hüvelyk) átmérőjű, 5K
felbontású IPS kijelzővel, amely
nagyobb megjelenítési felületet és
színtisztaságot biztosít a
lenyűgözően részletes 5K
felbontásban.
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Az 5K felbontás lebilincselő élménye.1
● Gyönyörködjön a lenyűgözően éles részletekben a 68,6 cm (27 hüvelyk) képátlójú, 5120 x 2880 felbontású, 14,7
MP-es, 16:9 képarányú képernyőn, amely kiemelkedő fényerőt biztosít. A széles betekintési szög minden
megtekintési pozícióban tökéletes élményt biztosít.
Kiváló színkalibrálás – azonnal.
● Már az első bekapcsoláskor élvezheti az sRGB, az Adobe® RGB és a BT.709 szabvány szerinti pontos
színkalibrálást, amely megfelel a Blu-ray lejátszók által használt színtérnek.
Lenyűgöző színek.
● A professzionális szintű, 10 bites színminőség és az akár 1,07 milliárd szín finomabb árnyalatokat, tisztább
képeket és hihetetlenül gazdag színeket biztosít minden projekt számára.
További szolgáltatások
● Az igényei szerint beállíthatja a dőlésszöget, a magasságot, illetve elforgathatja a képernyőt, a beépített HP
gyorskioldóval pedig a falra is rögzítheti.2
● Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését hároméves normál jótállás támogatja. A külön
megvásárolható HP Care szolgáltatások igénybe vételével a normál korlátozott jótállás által biztosított védelmet
további lehetőségekkel bővítheti.3
● Környezettudatosabb fogyasztó lehet ezzel a környezetbarát részegységekkel, többek között alacsony
halogéntartalmú elemekkel4, arzénmentes üveggel és higanymentes háttérvilágítással rendelkező képernyővel.
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HP Z27q 68,6 cm (27 hüvelyk) átmérőjű, 5K felbontású IPS kijelző
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

J3G14A4; J3G14AT

Termékszín

Fekete

Képernyőméret (átlós)

68,6 cm (27")

Képernyő típusa

IPS panel

Panel aktív területe

596,73 x 335,66 mm;

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

300 cd/m²1

Kontrasztarány

1000:1 statikus1

Válaszarány

14 ezredmásodperc be-/kikapcsolási válaszidő1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

5120 x 28802

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Plug and Play; Csillogásmentes; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; LED-es hátsó megvilágítás; Képsíkváltás

Felhasználói vezérlők

Menü; Mínusz („−”); Plusz („+”) /Bemeneti vezérlés; OK/Auto; Tápellátás

Bemeneti jel

2 DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

5 USB 3.0 (egy számítógéphez csatlakoztatható, négy USB-eszközhöz csatlakoztatható)

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Panel aktív területe: 596,73 x 335,66 mm; Energiafogyasztási adatok: 96 W (maximális), 75 W (jellemző) 0,8 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 5120 x
2880 2

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

63,43 x 21,71 x 38,03 cm

Méretek állvány nélkül (Szé x 63,43 x 6,2 x 38,034 cm
Mé x Ma)
Súly

7,42 kg
(Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: –5 és +22° között; Forgathatóság: ±45°

Tanúsítvány és megfelelőség CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; EAC; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; Tajvan – BSMI; SmartWay Transport Partnership (Észak-Amerika); Microsoft
WHQL-tanúsítvány (Windows 8.1 és Windows 7)
Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú3

A doboz tartalma

Monitor; Váltóáramú tápkábel; USB-kábel; 2 DisplayPort-kábel; Dokumentációs készlet

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP Z27q 68,6 cm (27 hüvelyk) átmérőjű, 5K felbontású IPS kijelző
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP szimpla monitorkar

A HP egykaros monitorkar a tökéletes munkahelyi asztali kiegészítő. A karcsú és áramvonalas HP egykaros monitorkar
kiegészíti a munkastílusát.

Termékszám: BT861AA

HP gyorsrögzítő keret

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő
sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP Business PC biztonsági
zár

Ez a praktikus eszköz a váz fedelének lezárásával és szilárd ponthoz rögzítésével biztosítja, hogy asztali PC-je ott marad,
ahol hagyta. Az acél kábelhurok a billentyűzet, monitor és a perifériák illetéktelenek általi eltulajdonítását is
megakadályozni hivatott .

Termékszám: PV606AA

HP DisplayPort kábelkészlet

A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort csatlakozójába köthető.

HP 5 éves, normál, egy
munkanapon belüli,
helyszíni hardvertámogatás
monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a
probléma távolról nem oldható meg.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: VN567AA

Termékszám: U7935E
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HP Z27q 68,6 cm (27 hüvelyk) átmérőjű, 5K felbontású IPS kijelző
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
15K

felbontású tartalom szükséges.
A felszereléshez a tartozékok külön vásárolhatók meg.
vásárolható meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos
korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az
ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP-termékhez kapott HP
korlátozott jótállás.
4 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.
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3Külön

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1
2

Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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