Dataark

HP Z27n Narrow Bezel IPS-skærm på 68,6 cm (27")
Ingen kanter – ingen problemer.

Du kan opsætte et
skærmpanorama bestående af
flere skærme med HP's
smalkantede Z27n Narrow Bezel
IPS-skærm, hvis
kant-til-kant-skærmbillede giver
maksimal billedeffekt,
fabriksindstillet farvekalibrering og
nem tilslutning af alle enheder.
1

Kant til kant-oplevelse.
● Få Quad HD-billeder i 2560 x 1440-opløsning2 i et design med tre sider uden kant, der viser mere af skærmen på
68,6 cm (27”) og gør det muligt at fremvise billeder på flere skærme uden overgange.1
Farvekalibrering lige ved hånden.
● Du får pålidelig farvenøjagtighed på tværs af alle projekter med et fabrikskalibreret farveområde med 99 %
sRGB, og dét lige fra allerførste gang, du tænder skærmen.
Skab en veludstyret arbejdsplads.
● Opret forbindelse til dine daglige enheder med integreret HDMI, mDP, DP, MHL3, DVI og en USB 3.0-hub med
hurtig opladningsport. DisplayPort-udgangen giver dig mulighed for at sammenkæde op til to skærme1 med en
enkelt pc- eller arbejdsstationsforbindelse.
● Brug billede-i-billede eller billede-for-billede til at få vist indhold fra dine tilsluttede enheder, og øg således
produktivitetsniveauet ved multitasking.
● Kreer et behageligt arbejdsmiljø ved hjælp af de justerbare indstillinger, hvad angår hældning, højde og drejning.
Ved hjælp af akserotation kan du indstille skærmbilledet til enten stående eller liggende visning, selv når du
bruger flere skærme. Det medfølgende HP Quick Release-beslag letter vægmonteringen.4
● Føl dig tryg velvidende, at din IT-investering understøttes af en 3-års begrænset standardgaranti. I tillæg til den
begrænsede standardgaranti kan du få en udvidet produktgaranti ved at vælge valgfri HP Care Pack Services.5
● Reducer strømforbruget samt omkostningerne med intelligent og energieffektivt design med lavt
halogenindhold6. Skærmen er ENERGY STAR®-certificeret, TCO-mærket, EPEAT® Gold-registreret7 og har
bagbelysning uden kviksølv og arsenfrit glas.
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HP Z27n Narrow Bezel IPS-skærm på 68,6 cm (27") Specifikationstabel

Produktnummer

K7C09A4; K7C09AT

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

68,6 cm (27”)

Skærmtype

IPS

Panelets aktive område

596,74 x 335,66 mm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

350 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsforhold

14 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

2560 x 1440 @ 60 Hz

Understøttede opløsninger

2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x
600; 640 x 480

Skærmegenskaber

Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolknapper på skærmen; LED-bagbelysning; IPS-teknologi (In-plane
switching)

Brugerbetjening

Menu; Minus ("-"); Plus ("+"); Luminans; Farvestyring; Indgang; Oplysninger

Indgangssignal

1 MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 DVI-D; 1 DisplayPort 1.2; 1 Mini-DisplayPort 1.2; 1 DisplayPort 1.2-udgang
HDCP-understøttelse på alle indgange

Porte og stik

4 USB 3.0 (fire downstream, en upstream); 1 lydudgang

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Klasse for energieffektivitet: B; Panelets aktive område: 596,74 x 335,66 mm; Strømforbrug i tændt tilstand: 37 W; Årligt energiforbrug: 55 kWh;
Strømforbrug (standby): 0,47 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,47 W; Strømforbrug - beskrivelse: 83 W (maksimum), 47 W (typisk), 0,5 W (standby);
Skærmopløsning: 2560 x 1440 @ 60 Hz

Mål inklusive stander (B x D x 61,43 x 21,82 x 53,37 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

61,43 x 5,39 x 36,41 cm

Vægt

7,66 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +22°; Drejning: 45 ° ±2 °; Rotation: 90 °

Certificering og
overensstemmelser

CB; TUV/GS; TUV/Ergo; TUV-S; UL; TCO Edge; CCC; CECP; CEL; SEPA; BSMI; CE; FCC (Canada); BSMI; KC; VCCI; C-Tick; Microsoft WHQL-certificering (Windows
8.1 og Windows 7); SmartWay-transportpartnerskab (NA)

Miljømæssigt

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig2

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret

Kassens indhold

Skærm; Strømledning; USB-kabel; DisplayPort-kabel; mini-DisplayPort til DisplayPort-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere); HP Display
Assistant-software

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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HP Z27n Narrow Bezel IPS-skærm på 68,6 cm (27")
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Skærmarm til én skærm

HP-skærmarmen til én skærm er det perfekte skrivebordstilbehør til arbejdet. HP-skærmarmen er elegant og strømlinet
og er udviklet som et supplement til din måde at arbejde på.

Produktnummer: BT861AA

HP Quick Release-beslag

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder
stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP DisplayPort-kabelkit

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

HP Care Pack Services tilbyder opgraderinger, så du kan forlænge din garanti og vide, at dit system altid kører optimalt.
Produktnummer: U7935E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: VN567AA
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HP Z27n Narrow Bezel IPS-skærm på 68,6 cm (27")
Fodnoter
Hver skærm sælges separat.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
MHL 2.0-porten kan bruges til opladning af batteriet i en MHL-kompatibel smartphone eller tablet-pc. Smartphonen eller tablet-pc'en skal være MHL-kompatibel eller skal kunne tilsluttes skærmen via en HDMI-dongle
(skal anskaffes separat). Der henvises til mobilenhedens specifikationer. Maksimal skærmopløsning i indhold på en smartphone eller tablet-pc er afhængig af den maksimale opløsning på disse enheder.
4 Monteringshardware sælges separat.
5 Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af din geografiske placering. Tjenesten starter på hardwarens købsdato. Visse restriktioner og begrænsninger er gældende. Du kan finde flere oplysninger på
www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale
lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
6 Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter købet, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
7 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.
1
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Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1Alle
2

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
Strømledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter købet, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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