Taulukot

HP Z27n -IPS-näyttö, kapeakehyksinen, 68,6 cm (27
tuumaa)
Ei reunoja, ei ongelmia.

Saat käyttöösi lähes
kehyksettömän useiden näyttöjen
panoraamakuvan
kapeakehyksisellä HP Z27n
-IPS-näytöllä, jonka reunasta
reunaan ulottuva kuva
mahdollistaa parhaan mahdollisen
QHD-vaikutuksen, jonka värit on
kalibroitu valmiiksi tehtaalla ja
jonka kytkeminen eri laitteisiin on
vaivatonta.
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Reunasta reunaan -kokemus.
● Saat Quad HD 2 560 × 1 440 -tarkkuisen 2 grafiikan kolmelta laidalta kehyksettömässä mallissa, joka paljastaa
aiempaa enemmän 68,6 cm:n (27 tuuman) näytöstä ja mahdollistaa useiden näyttöjen keskeytymättömän
katselun.1
Värikalibrointi valmiina.
● Väriasetukset on kalibroitu tehtaalla, joten voit nauttia 99-prosenttisesta sRGB-väriprofiilista ja luotettavasta
väritarkkuudesta näytön ensimmäisestä käynnistyskerrasta alkaen.
Luo kokonaisvaltainen työtila.
● Kytke usein käyttämäsi laitteet sisäisten HDMI-, mDP-, DP-, MHL-3 ja DVI-liitäntöjen sekä USB 3.0-keskittimen ja
nopeasti lataavan portin välityksellä. DisplayPort-lähdön avulla voit ketjuttaa kaksi näyttöä1 vain yhden
tietokone- tai työasemaliitännän välityksellä.
● Voit käyttää kuva kuvassa- tai kuva kerrallaan -toimintoja, jotta voit katsella laitteeseen liittämiesi laitteiden
näkymiä ja tehostaa useiden tehtävien suorittamista yhtäaikaa.
● Voit työskennellä mukavasti mukautettavien kallistus-, korkeudensäätö- ja sivuttaiskiertoasetusten ansiosta.
Voit mukauttaa pysty- ja vaakanäkymiä näytön kierron ansiosta, kun käytät useita näyttöjä. Integroitu HP Quick
Release -teline tukee seinäkiinnitystä.4
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen.
Rajoitetun vakiotakuun lisäksi voi valita lisäturvaa HP Care Pack -palveluvalikoimasta.5
● Virrankulutus ja kustannukset vähenevät, sillä älykkäällä ja energiatehokkaalla, vähähalogeenisella6 laitteella on
ENERGY STAR®- ja TCO-hyväksyntä sekä EPEAT® Gold -rekisteröinti7, ja sen ominaisuuksiin kuuluvat elohopeaton
näytön taustavalo ja arseeniton näytön lasi.
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HP Z27n -IPS-näyttö, kapeakehyksinen, 68,6 cm (27 tuumaa) Taulukko teknisistä
tiedoista

Tuotenumero

K7C09A4; K7C09AT

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

68,6 cm (27”)

Näyttötyyppi

IPS

Paneelin aktiivinen alue

596,74×335,66 mm;

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

350 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

14 ms (harmaa–harmaa)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

2 560 × 1 440, 60 Hz

Tuetut kuvatarkkuudet

2 560 × 1 440; 1 920 × 1 200; 1 920 × 1 080; 1 680 × 1 050; 1 600 × 1 200; 1 600 × 900; 1 440 × 900; 1 366 × 768; 1 280 × 1 024; 1 280 × 720; 1 024 ×
768; 800×600; 640×480

Näytön ominaisuudet

Plug and Play; Häikäisynesto; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; Säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; Vaihto tasossa

Käyttäjätoiminnot

valikko; miinus (-); plus (+); luminanssi; värin hallinta; tulo; tiedot

Sisääntulosignaali

MHL 2.0 / HDMI 1.4 -portti; DVI-D; Mini-DisplayPort 1.2 -portti; Mini-DisplayPort 1.2 -portti; DisplayPort 1.2 -lähtöportti
HDCP-tuki kaikissa tuloliitännöissä

Portit ja liittimet

4 USB 3.0 -porttia (neljä muille laitteille, yksi tietokoneelle); äänilähtö

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Energiatehokkuusluokka: B; Paneelin aktiivinen alue: 596,74×335,66 mm; Virrankulutus virta kytkettynä: 37 W; Energiankulutus vuodessa: 55 kWh;
Virrankulutus (valmiustila): 0,47 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,47 W; Virrankulutuksen kuvaus: 83 W (enintään), 47 W (normaali), 0,5 W (valmiustila);
Näytön tarkkuus: 2 560 × 1 440, 60 Hz

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

61,43×21,82×53,37 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 61,43×5,39×36,41 cm
(l × s × k)
Paino

7,66 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: –5° – +22°; sivuttaiskierto: 45° ± 2°; näytön kierto: 90°

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

CB; TUV/GS; TUV/Ergo; TUV-S; UL; TCO Edge; CCC; CECP; CEL; SEPA; BSMI; CE; FCC (Kanada); BSMI; KC; VCCI; C-Tick; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 8.1
ja Windows 7); SmartWay-kuljetuskumppanuus (P-Amerikka)

Ympäristö

Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen2

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Pakkauksen sisältö

Näyttö; virtajohto; USB-johto; DisplayPort-johto; mini-DisplayPort–DisplayPort-johto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); HP Display Assistant
-ohjelmisto

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n yhden näytön
telinevarsi

HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden
näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

HP Quick Release -kiinnike

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: BT861AA

Tuotenumero: EM870AA

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden
äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP DisplayPort -kaapelisarja

Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

HP:n 5 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

HP Care Pack -palvelut sisältävät parannettuja palveluita, joilla tehostamme takuusi. Voit olla rauhallisin mielin ja toimia
tehokkaasti.
Tuotenumero: U7935E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: VN567AA
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Viestin alaviitteet
Näytöt hankittava erikseen.
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
MHL 2.0 -portin välityksellä voi ladata MHL-yhteensopivan älypuhelimen ja tabletin akun. Älypuhelimen tai tabletin on oltava MHL-yhteensopiva tai näyttöön on liitettävä HDMI-muuntokappale (hankittava erikseen).
Katso mobiililaitteen tiedot. Älypuhelimen tai tabletin sisällön enimmäisnäyttötarkkuuteen vaikuttaa kyseisten laitteiden enimmäistarkkuus.
4 Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
5 HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella maantieteellisen sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n
palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai
HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
6 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
7 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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