Veri sayfası

HP Z27q 68,6 cm (27") IPS 5K Ekran
Gerçekçi olun

Müthiş 5K çözünürlüğü sayesinde
daha çok ekran gayri menkul
yazılımı ve renk netliği sunan HP
Z27q 68,6 cm (27') IPS 5K Ekran ile
gerçekçi görüntünün tanımını
yeniden yapın.
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İşte 5k'yı böyle yapıyoruz1
● 14,7 MP, 16:9 en boy oranı ve yüksek parlaklığa sahip 68,6 cm (27") diyagonal 5120 x 2880 çözünürlüklü
ekranda inanılmaz net ayrıntılar elde edin. Geniş görüntüleme açıları her koltuğun en iyi görüntüye sahip olmasını
sağlar.
Ezber bozan renk kalibrasyonu
● Açtığınız ilk andan itibaren sRGB, Adobe® RGB ve BT.709 için doğru renk kalibrasyonunun keyfini yaşayın.
Olağanüstü renkler.
● Profesyonel düzeyde 10 bit renk kalitesi ve 1,07 milyar adede kadar renk sayesinde tüm projelerinizde daha
yumuşak renk geçişleri, daha net görüntüler ve inanılmaz derecede zengin renkler elde edin.
Ek özellikler
● Ayarlanabilir eğim açısı, yükseklik ayarı ve döndürme ayarlarıyla rahat ettiğiniz açıyı bulun. Dahası, ekranın duvara
monte edilmesine olanak sağlayan dahili HP Quick Release özelliğine sahiptir.2
● Üç yıllık standart sınırlı garantiyle BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun. Korumanızı
standart sınırlı garantiden daha da ileriye taşımak için isteğe bağlı HP Care hizmetlerinden birini seçin.3
● Düşük halojen,4 arseniksiz cam ve cıva içermeyen arka ışıklar gibi çevre dostu bileşenlere sahip bir ekran ile daha
bilinçli bir tüketici olun.

Veri sayfası

HP Z27q 68,6 cm (27") IPS 5K Ekran
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

J3G14A4; J3G14AT

Ürün rengi

Siyah

Monitör boyutu (diyagonal)

68,6 cm (27 inç)

Ekran türü

IPS Paneli

Etkin Panel Alanı

596,73 x 335,66 mm;

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

300 g/m²1

Kontrast oranı

1000:1 statik1

Yanıt Oranı

14 ms açma/kapama1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

5120 x 28802

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Tak ve Çalıştır; Yansıma önleyici; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arka Işıkları; Düzlem içi geçiş

Kullanıcı denetimleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+") / Giriş Denetimi; Tamam/Otomatik; Güç

Giriş sinyali

2 DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

5 USB 3.0 (bir üst akım, dört alt akım)

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Etkin Panel Alanı: 596,73 x 335,66 mm; Güç Tüketimi tanımı: 96 W (maksimum), 75 W (tipik), 0,8 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: 5120 x 2880 2

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 63,43 x 6,2 x 38,034 cm
G x D)
Ağırlık

7,42 kg
(Ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 ila +22°; Döndürme Açısı: ±45°

Belgeler ve Uyumluluk

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; EAC; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; Tayvan BSMI; SmartWay Transport Partnership (Kuzey Amerika); WHQL Sertifikası
(Windows 8.1 ve Windows 7)

Çevre koruma

Arsenik içermeyen ekran camı; Civa içermeyen ekran arka ışıkları; Düşük halojen3

Kutudakiler

Monitör; AC güç kablosu; USB kablosu; 2 DisplayPort kablosu; Belgeler seti

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP Z27q 68,6 cm (27") IPS 5K Ekran
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Tekli Monitör Kolu

HP Tekli Monitör Kolu iş yaşamınız için mükemmel masaüstü aksesuarıdır. Şık ve pürüzsüz hatlarıyla HP Tekli Monitör Kolu
çalışma biçiminizi tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: BT861AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve
kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma
alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

HP LCD Hoparlör Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak üzere tam multimedya destek özellikleri
eklemek için monitörünüzün ön yüzeyine sorunsuzca bağlayın.

Ürün numarası: NQ576AA

HP Kurumsal PC Güvenlik
Kilidi

Bu kullanışlı cihaz, kasa kapağını kilitleyip bir sabitleme noktasına sabitleyerek masaüstü PC'nizin olduğu yerde kalmasını
sağlar. Ayrıca çelik halka kablo; klavye, monitör ve tüm çevre birimlerinin izinsiz yerinden alınmasını önleyecek şekilde
tasarlanmıştır.

Ürün numarası: PV606AA

HP DisplayPort Kablo Takımı

Bir HP İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü monitördeki bir DisplayPort konektörüne bağlar.

HP 5 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Standart Monitör
Donanım Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: VN567AA

Ürün numarası: U7935E
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HP Z27q 68,6 cm (27") IPS 5K Ekran
Mesaj Altbilgileri
5K içerik gerekir.
Montaj donanımı ayrı olarak satılır.
Ayrı satılır. HP Care Pack için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi
için bkz. www.hp.com/go/cpc. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve
HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
4 Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2

Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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