Karta produktu

Monitor HP Z27q o przekątnej ekranu 68,6 cm (27")
IPS 5K
Realistyczny obraz.

Nowa definicja realistycznego
obrazu z monitorem HP Z27q o
przekątnej ekranu 68,6 cm (27")
IPS 5K, który zapewnia większą
powierzchnię wyświetlania i
wyraźniejsze kolory w
niesamowitej rozdzielczości 5K.
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W ten sposób zapewniamy rozdzielczość 5K.1
● Niewiarygodna ostrość detali na ekranie o przekątnej 68,6 cm (27") w rozdzielczości 5120 x 2880 z matrycą 14,7
MP, współczynnikiem proporcji 16:9 i wysoką jasnością obrazu. Szerokie kąty wyświetlania sprawiają, że obraz
wygląda doskonale z każdego miejsca.
Kalibracja kolorów natychmiast po rozpakowaniu.
● Korzystaj z precyzyjnej kalibracji kolorów w standardach sRGB, Adobe® RGB, i BT.709 – takiej samej jak w
przypadku nośników Blu-ray – już od pierwszego uruchomienia.
Wyjątkowe kolory.
● Płynniejsze przejścia, wyraźniejsze obrazy i niewiarygodnie bogate kolory we wszystkich projektach dzięki
profesjonalnej, 10-bitowej jakości kolorów i maks. 1,07 mld kolorów.
Dodatkowe funkcje
● Osiągnij idealny komfort pracy dzięki możliwościom regulacji nachylenia, wysokości oraz obrotu, a także dzięki
zintegrowanemu mocowaniu HP Quick Release, które umożliwia montaż ścienny monitora.2
● Trzyletnia standardowa ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych. Aby rozszerzyć
ochronę zapewnianą przez standardową gwarancję ograniczoną, wybierz opcjonalną usługę HP Care Pack3.
● Pracuj w zgodzie ze środowiskiem za sprawą monitora wyposażonego w ekologiczne komponenty o niskiej
zawartości halogenu4, szkło niezawierające arsenu oraz podświetlenie pozbawione rtęci.
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Tabela specyfikacji

Oznaczenie produktu

J3G14A4; J3G14AT

Kolor produktu

Czarny

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

68,6 cm (27 cali)

Typ wyświetlacza

Panel IPS

Aktywny obszar panelu

596,73 x 335,66 mm;

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

300 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny1

Wskaźnik odpowiedzi

14 ms (wł./wył.)1

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość własna

5120 x 28802

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Plug and Play; Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Menu ekranowe; Podświetlenie LED; IPS

Kontrolki użytkownika

Menu; Minus („-”); Plus („+”) /wejście sterowania; OK/Auto; Zasilanie

Sygnał wejściowy

2 porty DisplayPort 1.2 (z obsługą HDCP)

Porty i złącza

5 portów USB 3.0 (jeden wyjściowy, cztery wejściowe)

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii

Aktywny obszar panelu: 596,73 x 335,66 mm; Opis poboru energii elektrycznej: 96 W (maks.), 75 W (normalna praca), 0,8 W (tryb gotowości);
Rozdzielczość ekranu: 5120 x 2880 2

Wymiary ze stojakiem (szer. x 63,43 x 21,71 x 38,03 cm
głęb. x wys.)
Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

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

Waga

7,42 kg
(Z podstawą)

Ergonomia

Nachylenie: Od -5 do +22°; Obrót: ±45°

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; EAC; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI – Tajwan; SmartWay Transport Partnership (Ameryka Północna); Certyfikat
Microsoft WHQL (Windows 8.1 i Windows 7)

Ochrona środowiska

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu3

Zawartość opakowania

Monitor; Przewód zasilania pr. zm.; Przewód USB; 2 przewody DisplayPort; Zestaw dokumentacji

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Wysięgnik do pojedynczego
monitora HP

Pojedyncze ramię monitora HP to doskonałe akcesorium biurkowe do przestrzeni roboczej. Eleganckie i smukłe
pojedyncze ramię monitora HP zaprojektowano z myślą o uzupełnieniu stylu pracy użytkownika.

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA,
zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej
podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Oznaczenie produktu: BT861AA

Oznaczenie produktu: EM870AA

Listwa HP LCD Speaker Bar

Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w
tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Oznaczenie produktu: NQ576AA

Zamek HP Business PC
Security Lock

To wygodne urządzenie chroni pokrywę obudowy komputera stacjonarnego przed otwarciem, a jednocześnie pozwala
przymocować komputer do punktu zaczepienia. Stalowy, zapętlony kabel uniemożliwia odłączenie klawiatury, monitora i
urządzeń peryferyjnych przez niepowołaną osobę.

Oznaczenie produktu: PV606AA

Zestaw kabli HP DisplayPort

Możliwość połączenia złącza DisplayPort w komputerze biurkowym HP dla firm ze złączem DisplayPort w monitorze.

Pomoc techniczna HP w
następnym dniu roboczym w
miejscu instalacji dla
standardowego monitora
przez 5 lat

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w
następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Oznaczenie produktu: VN567AA

Oznaczenie produktu: U7935E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
Wymaga treści w rozdzielczości 5K.
Sprzęt do montażu jest sprzedawany oddzielnie.
Produkt sprzedawany osobno. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują
pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom i postanowieniom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym
klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe, zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub gwarancja ograniczona HP
dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.
4 Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
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Dane techniczne zastrzeżenia
Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
2 Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
1

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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