Dataark

HP Z27n 68,6 cm (27") IPS-skjerm med smal ramme
Ingen kanter, ingen problemer.

Få et praktisk talt kantløst
panorama av flere skjermer med
HP Z27n IPS-skjerm med smal
ramme, som har en
kant-til-kant-skjermflate for
maksimal quad HD-effekt,
ut-av-boksen fargekalibrering fra
fabrikken og fleksible
tilkoblingsmuligheter for alle
enhetene dine.
1

Kant-til-kant-opplevelse.
● Få visuelle effekter i Quad HD 2560 x 1440-oppløsning2 fra en skjerm med et design uten kanter på tre sider,
som viser mer av den 68,6 cm (27" diagonalt) store skjermen, og muliggjør uavbrutt visning over flere skjermer.1
Fargekalibrering klar.
● Gled deg over pålitelig fargenøyaktighet på tvers av alle prosjektene dine, med et fabrikk-kalibrert 99 %
sRGB-fargespekter fra du slår på skjermen for første gang
Lag et komplett arbeidsområde.
● Koble til enhetene du vanligvis bruker med integrert HDMI, mDP, DP, MHL3, DVI og en USB 3.0-hub med en port
for hurtiglading. DisplayPort-utgangen lar deg seriekoble opptil to skjermer1 med bare én tilkoblet PC eller
arbeidsstasjon.
● Bruk bilde-i-bilde eller bilde-ved-bilde til å få visning fra de tilkoblede enhetene dine, og øk produktiviteten for
fleroppgavekjøring.
● Jobb komfortabelt med regulerbar vipping, høydejustering og sving-innstillinger. Bruk rotasjon for å tilpasse
stående eller liggende visning ved bruk av flere skjermer. En integrert HP hurtigutløserbrakett støtter
veggmontering.4
● Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Du kan utvide
beskyttelsen utover standardgarantiene med valgfrie HP Care Pack-tjenester.5
● Reduser strømforbruket og senk kostnadene, med et intelligent, energieffektivt, lavhalogen6-design som er
ENERGY STAR®-sertifisert, TCO-kvalifisert og EPEAT® Gold-registrert,7 og som har kvikksølvfri
skjermbakbelysning og arsenfritt glass.
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HP Z27n 68,6 cm (27") IPS-skjerm med smal ramme Spesifikasjonstabell

Produktnummer

K7C09A4; K7C09AT

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

68,6 cm (27”)

Skjermtype

IPS

Panelets aktive område

596,74 x 335,66 mm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

350 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsgrad

14 ms grå til grå1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

2560 x 1440 ved 60 Hz

Oppløsninger som støttes

2560 x 1440; 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

Skjermfunksjoner

Plug & Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning; IPS (In-Plane Switching)

Brukerkontroller

Meny; Minus («-»); Pluss ("+"); Lystetthet; Fargestyring; Inngang; Informasjon

Inngangssignal

1 MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 DVI-D; 1 DisplayPort 1.2; 1 Mini-DisplayPort 1.2; 1 DisplayPort 1.2 ut
HDCP-støtte på alle innganger

Porter og kontakter

4 USB 3.0 (fire nedstrøms, én oppstrøms); 1 lydutgang

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Energieffektivitetsklasse: B; Panelets aktive område: 596,74 x 335,66 mm; Strømforbruk i på-modus: 37 W; Årlig energiforbruk: 55 kWt; Strømforbruk
(ventemodus): 0,47 W; Strømforbruk (av-modus): 0,47 W; Beskrivelse av strømforbruk: 83 W (maksimum), 47 W (typisk), 0,5 W (ventemodus);
Skjermoppløsning: 2560 x 1440 ved 60 Hz

Mål med stativ (B x D x H)

61,43 x 21,82 x 53,37 cm

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

7,66 kg
(Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +22°; Svinggrad: 45° ± 2°; Rotasjon: 90°

Sertifisering og overholdelse CB; TUV/GS; TUV/Ergo; TUV-S; UL; TCO 6.Edge; CCC; CECP; CEL; SEPA; BSMI; CE; FCC Canada; BSMI; KC; VCCI; C-Tick; Microsoft WHQL-sertifisering (Windows
av lover og forskrifter
8.1 og Windows 7); SmartWay Transport Partnership (NA);
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen2

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Innhold i esken

Skjerm; Strømledning; USB-kabel; DisplayPort-kabel; mini-DisplayPort til DisplayPort-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere); HP Display
Assistant-programvare

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP enkel skjermarm

HP enkel skjermarm er et perfekt skrivebordstilbehør for arbeidsmiljøet. Den stilige og strømlinjeformede HP enkel
skjermarm er utformet for å understøtte måten du arbeider på.

Produktnummer: BT861AA

HP hurtigutløserbrakett

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer
og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP LCD Speaker Bar

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert
stereohøyttalere med fullverdig lydområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: NQ576AA

HP DisplayPort-kabelsett

Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

HP 5 år maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
standardskjerm

HP Care Pack-tjenester tilbyr oppgraderte tjenestenivåer for å bedre garantidekningen og gi deg trygghet og hjelp til å
holde deg oppe og i gang.
Produktnummer: U7935E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: VN567AA
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Fotnoter
Hver skjerm selges separat.
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
MHL 2.0-port vil lade et MHL-kompatibelt smarttelefon- og nettbrettbatteri. Krever at smarttelefonen eller nettbrettet er aktivert for MHL, eller har en HDMI-dongel (selges separat) for å koble til skjermen. Se
spesifikasjonene for mobilenheten. Maks skjermoppløsning på innhold fra en smarttelefon eller nettbrett er avhengig av maks oppløsning på disse enhetene.
4 Monteringsutstyr selges separat.
5 Servicenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer
informasjon. HP Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte
rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.
6 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
7 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
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Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
Strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

Lær mer på
www.hp.eu/monitors
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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