Podatkovni list

Zaslon HP Z27q IPS 5K z diagonalo 68,6 cm (27
palcev)
Pojdite v korak s časom.

Zahtevajte več in izkoristite
prednosti zaslona HP Z27q IPS 5K
z diagonalo 68,6 cm (27 palcev), ki
omogoča večjo jasnost slike z
izjemno ločljivostjo 5K.
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Predvajanje vsebin 5K na HP-jev način.1
● Izkoristite prednosti zaslona z diagonalo 68,6 cm (27 palcev) z ločljivostjo 14,7 milijona slikovnih pik v razmerju
5120 x 2880, razmerjem prikaza 16:9 in visoko vrednostjo svetlosti, ki omogočajo prikaz izjemno ostre slike.
Poleg tega možnost širokokotnega pogleda ponuja kakovosten ogled vsebine z vseh strani.
Napredno kalibriranje barv.
● Doživite natančno kalibriranje barv za barvne modele sRGB, Adobe® RGB in BT.709 (v barvnem prostoru, ki velja
tudi za plošče Blu-ray) od trenutka, ko vklopite monitor.
Izjemna kakovost barv.
● Doživite gladek prehod med slikovnimi pikami, jasno sliko in izjemno bogato vizualno kakovost prikazane vsebine
svojih projektov, ki jo zagotavlja 10-bitna kakovost barv in do 1,07 milijarde barv.
Dodatne funkcije
● 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.2
● Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Če
želite podaljšati zaščito, ki jo vključuje standardna omejena garancija, lahko izberete dodatno storitev HP Care
Pack.3
● Z zaslonom z okolju prijaznimi komponentami, ki vključujejo nizko vsebnost halogenih snovi4, steklo brez arzena
in osvetlitev ozadja brez živega srebra, postanite boljši potrošnik.
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Tabela specifikacij

Številka izdelka

J3G14A4; J3G14AT

Barva izdelka

Črno

Velikost zaslona (diagonala)

68,6 cm (27'')

Vrsta prikaza

Plošča IPS

Aktivno območje plošče

596,73 x 335,66 mm;

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

300 cd/m²1

Kontrastno razmerje

statični kontrast 1000:11

Razmerje odzivov

Vklop/izklop 14 ms1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

5120 x 28802

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Plug and Play; Zaščita proti bleščanju; Izbira jezika; Zaslonski kontrolniki; Osvetlitev LED od zadaj; Tehnologija IPS (In-plane switching)

Nadzor uporabnika

Meni; Minus (»–«); Plus (»+«)/nadzor vhoda; OK/Auto; Napajanje

Vhodni signal

2 vrat DisplayPort 1.2 (s podporo HDCP)

Vrata in priključki

5 priključkov USB 3.0 (eden za priklop v napravo USB, štirje za priklop v računalnik)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Aktivno območje plošče: 596,73 x 335,66 mm; Poraba energije – opis: 96 W (največ), 75 W (običajno), 0,8 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona:
5120 x 2880 2

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

7,42 kg
(S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5° do 22°; Vodoravni zasuk: ±45°

Certifikat in skladnost

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; EAC; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Tajvan); SmartWay Transport Partnership (Severna Amerika); potrdilo
Microsoft WHQL (Windows 8.1 in Windows 7)

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi3

Vsebina škatle

Monitor; Napajalni kabel; Kabel USB; 2 kabla DisplayPort; Komplet dokumentacije

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Roka za monitor HP Single

Roka HP Single Monitor je popoln namizni dodatek za vaše delovno okolje. Tanka in enostavna roka HP Single Monitor je
oblikovana tako, da dopolnjuje vaš način dela.

Številka izdelka: BT861AA

Nosilec HP Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

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: 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

Komplet kablov HP
DisplayPort

Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem računalniku HP v priključek DisplayPort na monitorju.

HP-jeva 5-letna podpora za
monitorje za storitev
popravila na kraju uporabe s
popravilom naslednji delovni
dan

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.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: VN567AA

Številka izdelka: U7935E
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Opombe k sporočilom
Zahtevana je vsebina 5K.
Strojna oprema za nameščanje je na voljo posebej.
Naprodaj posebej. 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.
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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Tehnične specifikacije zanikanja
1
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Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

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
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